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1.-INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 
 

1.1 Introdución 

 
Esta programación fará referencia ó currículo recollido na Lei Orgánica 8/2013 de 9 de 

Decembro para a mellora da calidade educativa, (L.O.M.C.E), o D.105/2014, do 4 de 

setembro polo que se establece o currículo na Educación Primaria en Galicia, e no 

referente á avaliación á Orde do 9 de Xuño de 2016 pola que se establece a avaliación na 

educación primaria en Galicia. 

   A programación é un proxecto de intervención educativo, deseñado para un grupo concreto, 

que ten como referencia a dito grupo e o Proxecto Curricular establecido para todo o centro. 

A programación é un proceso continuo, polo que debe ser aberta e flexible para poder 

modificar os seus elementos e ademais debe ser axeitada ó alumnado e debe concretar o 

plan de actuación que se ten que levar a cabo na aula. 

 
1.2. Contextualización 
 
O noso centro está situado no Concello de Ferrol, e data do ano 1982. 

Imparte as ensinanzas de Educación Infantil (3-6 anos) e Educación Primaria (6-12 anos). 

Escolarizamos ao redor de 225 alumnos/as, de procedencia diversa, aínda que 

maioritariamente asentados na cidade desde hai anos. 

Ten servizo de comedor e está instaurada a xornada única cun horario de 9 a 14 h., levándose 

a cabo actividades extraescolares pola tarde.  

A aula de 2º de Educación Primaria no curso actual 2020-2021 está formada por 25 

alumnos/as, dos cales 17 son nenos e 8 son nenas. É unha clase moi heteroxénea en canto 

a ritmos e estilos de aprendizaxe. 

Estruturación do espazo da clase:  

A organización da aula, debido ás instrucións derivadas da situación producida polo 

covid19, estrutúrase en 13 mesas de dúas persoas cada unha orientadas cara o encerado 

distribuídas de tal xeito que se favoreza a maior distancia entre as mesmas.  

Organización do alumnado: 

O alumnado está sentado por parellas. 

Organización do traballo: 

O traballo organizarase tendo como obxectivos a continuidade e afianzamento na adquisición 

de rutinas, hábitos, a potenciación da autonomía dos alumnos e alumnas e a consolidación 

da lectoescritura. 

Esta programación vai destinada a este grupo de 2º de E.P.   

A implicación, relación é colaboración coas familias é boa. 

 
 Comunidade educativa. 

Os medios humanos cos que conta o C.E.I.P. Esteiro son os seguintes: 

 

o Persoal docente:  

o Persoal non docente: conserxe e persoal de limpeza. 

o As familias e a ANPA: constitúen unha parte esencial dentro do proceso de 

ensino – aprendizaxe do alumnado, por iso é importante que exista unha boa 



 

 
 

relación entre familia e escola. Cada titor/a de EI e EP conta cunha hora de 

atención ás familias, fixada na tarde dos martes.  

A preocupación dos pais / nais pola traxectoria educativa dos seus fillos/as é 

aceptable, e sempre hai familias involucradas no proceso educativo dos seus 

fillos/as dun xeito activo en cada momento. 

Colaboran co Consello Escolar dun xeito activo, propoñendo actividades. 

 

 Profesorado incluído dentro de 2º de Primaria. 

o Alberto Conejo Pumar – Titora de 2º. 

o Area Pérez Piñeiro-  Mestra de Audición e Linguaxe. 

o Patricia Rial Mosteiro/ Ana Lobeiras Fdez – Pedagoxía Terapéutica.  

o Gonzalo Beceiro Bellas -  Mestre  E.F. 

o Paula Díaz Rodríguez – Mestre  de lingua inglesa. 

o Mª Dolores Paz López - Mestra de relixión católica 

o Cristina Rodríguez González - Mestra de Relixión Evanxélica. 

o Elma Arias Rodríguez - Mestre de educación musical 

 
 
2.-OBXECTIVOS XERAIS DA ETAPA DE PRIMARIA 
 

A educación primaria contribuirá a desenvolver nos nenos e nas nenas as 

capacidades que lles permitan: 

a) Coñecer e apreciar os valores e as normas de convivencia, aprender a obrar de acordo 

con elas, prepararse para o exercicio activo da cidadanía e respectar os dereitos humanos, 

así como o pluralismo propio dunha sociedade democrática. 

b) Desenvolver hábitos de traballo individual e de equipo, de esforzo e de responsabilidade 

no estudo, así como actitudes de confianza en si mesmo/a, sentido crítico, iniciativa persoal, 

curiosidade, interese e creatividade na aprendizaxe, e espírito emprendedor. 

c) Adquirir habilidades para a prevención e para a resolución pacífica de conflitos que lles 

permitan desenvolverse con autonomía no ámbito familiar e doméstico, así como nos 

grupos sociais cos que se relacionan.  

d) Coñecer, comprender e respectar as diferentes culturas e as diferenzas entre as persoas, 

a igualdade de dereitos e oportunidades de homes e mulleres e a non discriminación de 

persoas con discapacidade nin por outros motivos. 

e) Coñecer e utilizar de xeito apropiado a lingua galega e a lingua castelá, e desenvolver 

hábitos de lectura en ambas  linguas. 

f) Adquirir en, polo menos, unha lingua estranxeira a competencia comunicativa básica que 

lles permita expresar e comprender mensaxes sinxelas e desenvolverse en situacións 

cotiás. 

g) Desenvolver as competencias matemáticas básicas e iniciarse na resolución de 

problemas que requiran a realización de operacións elementais de cálculo, coñecementos 

xeométricos e estimacións, así como ser quen de aplicalos ás situacións da súa vida cotiá. 

h) Coñecer os aspectos fundamentais das ciencias da natureza, as ciencias sociais, a 

xeografía, a historia e a cultura, con especial atención aos relacionados e vinculados con 



 

 
 

Galicia. 

i) Iniciarse na utilización, para a aprendizaxe, das tecnoloxías da información e da 

comunicación, desenvolvendo un espírito crítico ante as mensaxes que reciben e elaboran. 

j) Utilizar diferentes representacións e expresións artísticas e iniciarse na construción de 

propostas visuais e audiovisuais. 

k) Valorar a hixiene e a saúde, aceptar o propio corpo e o das demais persoas, respectar as 

diferenzas e utilizar a educación física e o deporte como medios para favorecer o 

desenvolvemento persoal e social. 

l) Coñecer e valorar os animais máis próximos ao ser humano e adoptar modos de 

comportamento que favorezan o seu coidado. 

m) Desenvolver as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas 

súas relacións coas demais persoas, así como unha actitude contraria á violencia, aos 

prexuízos de calquera tipo e aos estereotipos sexistas e de discriminación por cuestións de 

diversidade afectivo-sexual. 

n) Fomentar a educación viaria e actitudes de respecto que incidan na prevención dos 

accidentes de tráfico. 

o) Coñecer, apreciar e valorar as singularidades culturais, lingüísticas, físicas e sociais de 

Galicia, poñendo de relevancia as mulleres e homes que realizaron achegas importantes á 

cultura e á sociedade galegas. 

 
 
3.-CONTRIBUCIÓN DE CADA ÁREA AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS 
CLAVE. 
 

Unha posible definición de competencia básica podería ser “a capacidade de poñer 

en práctica de forma integrada, en contextos e situacións diversas, os coñecementos, as 

habilidades e as actitudes e vai máis alá do saber e do saber facer, incluíndo o saber ser ou 

estar“.  

Coas áreas do currículo preténdese que todos os alumnos/as alcancen os obxectivos 

educativos e, consecuentemente, que adquiran as competencias básicas. Con todo, non 

existe unha relación unívoca entre o ensino de determinadas áreas e o desenvolvemento de 

certas competencias. Cada unha das áreas contribúe ao desenvolvemento de diferentes 

competencias e, pola súa vez, cada unha das competencias básicas alcanzarase como 

consecuencia do traballo en varias áreas ou materias.  

As competencias clave do currículo serán as seguintes: 

1.º Comunicación lingüística (CCL). 

2.º Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT). 

3.º Competencia dixital (CD). 

4.º Aprender a aprender (CAA). 

5.º Competencias sociais e cívicas (CSC). 

6.º Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE). 

7.º Conciencia e expresións culturais (CCEC). 

 

 

 

 



 

 
 

3.1. ÁREA DE LINGUA CASTELÁ E LITERATURA 
 
1. Competencia no coñecemento e a interacción co mundo físico. 

   A lectura comprensiva de textos informativos de temas relacionados coa área de 

coñecemento do medio natural e social permiten  a adecuada adquisición dos obxectivos da 

mesma. Ademais co traballo a partir de  mensaxes informativas e publicitarias, contribúese á 

creación de hábitos de consumo responsable. 

 

2. Competencia cultural e artística. 

    A lectura e valoración de obras literarias así como a  análise e realización de fotos, 

debuxos.. que acompañan ós diferentes tipos de textos permiten desenvolver as habilidades 

propias de esta competencia. 

 

3.Competencia en comunicación lingüística 

A utilización apropiada da lingua e o desenvolvemento de hábitos de lectura favorecen 

a adquisición desta competencia.  

 

4. Competencia matemática. 

   Nocións como a secuencia temporal dunha historia, a numeración e ordenación de 

viñetas relacionadas cos textos,  correcta expresión lingüística dos números e a expresión 

clara e precisa de información contribúen ao desenvolvemento de habilidades relacionadas 

con esta competencia. 

 

5. Tratamento da información e competencia dixital. 

   As estratexias de comprensión dos diferentes tipos de textos, a análise dos 

elementos que acompañan o texto (título, imaxe…) proporciona as destrezas necesarias para 

o tratamento da información. 

 

6. Competencia para aprender a aprender. 

  A área de lingua castelá no primeiro ciclo ten como logro fundamental a adquisición e 

consolidación do proceso lectoescritor sendo este unha das ferramentas básicas da 

aprendizaxe.  

O traballo da lectura e a escritura, en calquera lingua, debe ser ante todo unha labor 

de pracer. Ler debe ser un pracer, escribir debe ser unha fonte de expresión de pensamento 

individual e colectivo dos membros da aula.. e ambas xuntas deben ser a forma de crear 

pensamento e polo tanto aprendizaxe. 

 

7. Autonomía e iniciativa persoal. 

   A realización de actividades que favorezan a reflexión e a elaboración propia de 

diferentes tipos de textos facilita a adquisición desta competencia.  

 

8. Competencia social e cidadá.  

   As habilidades e estratexias de  expresión oral e escoita activa do interlocutor 

comprendendo o que quere transmitir e as súas emocións son fundamentais para un axeitado 

desenvolvemento social. A comunicación interpersoal favorecerá a comprensión da realidade 

social na que se vive. 

 



 

 
 

3.2. ÁREA DE LINGUA GALEGA E LITERATURA 

 

1. Competencia no coñecemento e a interacción co mundo físico. 

   A lectura comprensiva de textos informativos de temas relacionados coa área de 

coñecemento do medio natural e social permiten  a adecuada adquisición dos obxectivos da 

mesma. Ademais co traballo a partir de  mensaxes informativas e publicitarias, contribúese á 

creación de hábitos de consumo responsable. 

 

2. Competencia cultural e artística. 

   A lectura e valoración de obras literarias así como a  análise e realización de fotos, 

debuxos.. que acompañan ós diferentes tipos de textos permiten desenvolver as habilidades 

propias de esta competencia. 

 

3.Competencia en comunicación lingüística 

 A utilización apropiada da lingua e o desenvolvemento de hábitos de lectura favorecen 

a adquisición desta competencia.  

 

4. Competencia matemática. 

   Nocións como a secuencia temporal dunha historia, a numeración e ordenación de 

viñetas relacionadas cos textos,  correcta expresión lingüística dos números e a expresión 

clara e precisa de información contribúen ao desenvolvemento de habilidades relacionadas 

con esta competencia. 

 

5. Tratamento da información e competencia dixital. 

   As estratexias de comprensión dos diferentes tipos de textos, a análise dos 

elementos que acompañan o texto (título, imaxe…) proporciona as destrezas necesarias para 

o tratamento da información. 

 

6. Competencia para aprender a aprender. 

  A área de lingua castelá no primeiro ciclo ten como logro fundamental a adquisición e 

consolidación do proceso lectoescritor sendo este unha das ferramentas básicas da 

aprendizaxe.  

O traballo da lectura e a escritura, en calquera lingua, debe ser ante todo unha labor 

de pracer. Ler debe ser un pracer, escribir debe ser unha fonte de expresión de pensamento 

individual e colectivo dos membros da aula.. e ambas xuntas deben ser a forma de crear 

pensamento e polo tanto aprendizaxe. 

 

7. Autonomía e iniciativa persoal. 

   A realización de actividades que favorezan a reflexión e a elaboración propia de 

diferentes tipos de textos facilita a adquisición desta competencia.  

 

8. Competencia social e cidadá.  

   As habilidades e estratexias de  expresión oral e escoita activa do interlocutor 

comprendendo o que quere transmitir e as súas emocións son fundamentais para un axeitado 

desenvolvemento social. A comunicación interpersoal favorecerá a comprensión da realidade 

social na que se vive. 



 

 
 

 

3.3. ÁREA DE MATEMÁTICAS 

 

1.- Competencia no coñecemento e a interacción co mundo físico  

 As actividades que permiten obter, interpretar información e analizar datos  sobre o 

noso contorno facilita a adquisición da competencia. 

 

2. Competencia cultural e artística  

 Os contidos relacionados coas figuras xeométricas como poden ser a identificación ou 

a produción, así como a análise das diferentes figuras e corpos xeométricos contribúen ao 

desenvolvemento desta competencia. 

 

3.- Competencia en matemáticas  

 As estratexias e habilidades relacionadas coa utilización da linguaxe e a observación 

para fixar conceptos xeométricos, de numeración, cálculo e realizar procesos de razoamento 

son necesarias para esta competencia.  

 

4. Competencia dixital e tratamento da información  

 Algunhas habilidades e estratexias que relacionan a área de matemáticas coa 

adquisición da competencia son o uso do ordenador no tratamento e busca da información e 

a clasificación de datos seguindo determinados criterios. 

 

5.- Competencia para aprender a aprender  

  Os hábitos de esforzo para comprender, analizar e resolver actividades da vida cotiá, 

relacionar as aprendizaxes, relacionar  conceptos que presentan puntos de conexión e e 

coñecer o que se aprendeu e o que falta por aprender son fundamentais para a consecución 

da competencia.  

 

3.4. ÁREA DAS CIENCIAS SOCIAIS E NATURAIS 

 

1. Competencia no coñecemento e interacción co mundo físico 

 Existen moitos contidos e obxectivo que se traballan desde área e favorecen 

positivamente a adquisición da competencia como son comportares de acordo cos hábitos de 

saúde, relacionar os hábitos saudables co benestar e saúde persoal, realizar clasificacións 

de animais e plantas, valoración da relación dos animais no medio, recoñecer as 

transformacións producidas polo paso do tempo, identificar as diferentes profesións…. 

 

2. Competencia cultural e artística 

 Igual que ocorría coa competencia anterior, existen moitos obxectivos e contidos nesta 

área que favorecen a adquisición da competencia: coñecemento do  entorno valoran o turismo 

como unha actividade de ocio, lecer e aprendizaxe a realizar, recoñecemento das 

manifestacións artísticas do entorno, recoñecemento da cultura tradicional galega… 

 

3. Competencia en matemáticas 

Ó coñecemento do entorno a partir da busca de datos e información e a análise dos 

mesmos, así como a interpretación de diferentes gráficas e táboas de rexistro é unha 



 

 
 

estratexia que se favorece desde a competencia en matemáticas.  

 

4. Competencia dixital e tratamento da información    

 A busca de información sobre diferentes temas relacionadas coa área de coñecemento 

do medio natural, social e cultural é unha habilidade que se consegue a través da 

competencia dixital e tratamento da información.  

 

5. Competencia para aprender a aprender  

 O desenvolvemento de hábitos de traballo individual e de equipo, o esforzo e 

responsabilidade no estudo dos contidos da área, e a utilización de estratexias persoais e 

variadas para obter, seleccionar, organizar, transformar, representar e comunicar a 

información facilita aprender a aprender.  

 

6. Autonomía e iniciativa persoal 

 Desde a área de coñecemento do medio se facilita a valoración da hixiene e a saúde, 

a aceptación do propio corpo e do resto das persoas, así como o respecto polas diferenzas, 

e pódese adoptar unha dinámica de traballo que facilite a autonomía e a iniciativa persoal.  

 

7.- Competencia social e cidadá  

 A análise da organización e funcionamento da sociedade, así como as adecuadas 

relacións sociais que se potencian desde a área son estratexias necesarias para a adquisición 

da competencia.  

 

3.5. ÁREA DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA 

 

1. Competencia cultural e artística  

 Existen múltiples obxectivos e contidos que desde a área de educación artística 

facilitan e potencian a adquisición da competencia como: a valoración das obras de arte, a 

conservación do patrimonio artístico e cultural, a realización de diferentes representacións 

empreñando diversas técnicas plásticas, gusto e pracer por escoitar pezas musicais… 

2. Competencia dixital e tratamento da información  

 Desde a área de educación artística pódese fomentar o uso das novas tecnoloxías 

para realizar diferentes producións artísticas, así como para buscar informacións sobre elas 

ou poder visualizalas, pódese tamén valorar o CD como unha ferramenta para a aprendizaxe 

musical e para a transmisión do folclore musical.  

3. Competencia para aprender a aprender 

 A reflexión sobre o traballo realizado, identificando os acertos e rectificando os erros 

cometidos, a adquisición de estratexias para centrar a atención a través da discriminación de 

semellanzas e diferenzas, observación de diferentes obras de arte, relacións de obxectos… 

favorecen aprender a aprender.  

4. Autonomía e iniciativa persoal  

 Desde a área de educación artística se fomentan actitudes de confianza en si mesmo, 

sentido crítico, curiosidade, interese e creatividade na aprendizaxe a través de actividades 

como a expresión dos gusto ou preferencias persoais, desenvolver con imaxinación e 

creatividade as producións plásticas, imitación… potenciando a autonomía e iniciativa 

persoal.   



 

 
 

5. Competencia social e cidadá  

 Os obxectivos e contidos da área que axudan a adquisición da competencia son 

aqueles encamiñados a respectar as diferentes culturas, patrimonios, valoración das obras 

de arte, respecto polos gustos diferentes ó propio… 

 
 
4.- OBXECTIVOS, CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN , ESTANDARES DE 
APRENDIZAXE E COMPETENCIAS CLAVE DE ÁREA.



 

 
 

 

 

TEMPORALIZACIÓN, PONDERACIÓN E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN DOS ESTÁNDARES DO CURSO 

CURSO  C.da Natureza 2º 

NIVEL  2º PRIMARIA ÁREA Ciencias Naturais (CN) 

 

 

Criterio de 
avaliación 

Estándares 
Grao mínimo para superar a área 
Indicador mínimo de logro 

T 1 
 
 

T 2 
 
 

T 3 
 
 

CRITERIOS  PARA A  CUALIFICACIÓN 

C.C. Instrumentos de avaliación / 
Procedementos de avaliación (%)* 

Bloque 1: Iniciación á actividade científica 

CN-B1.1 

2º-CNB1.1.1 - Manifesta 
certa autonomía na 
observación e na 
planificación de accións e 
tarefas e ten iniciativa na 
toma de decisións. 

 X X X 
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Diario de clase. 

CAA 
CMCT 
CSIEE 
CCL 

CN-B1.2 

2º-CNB1.2.1 - Utiliza 
estratexias para traballar 
de forma individual e en 
equipo e respecta os 
compañeiros/as, o material 
e as normas de 
convivencia. 

Utiliza estratexias para traballar de 
forma individual e en equipo e 
respecta os compañeiros/as, o 
material e as normas de 
convivencia. 

X X X 
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Diario de clase. 

CAA 
CMCT 
CSC 
CSIEE 

Bloque 2: O ser humano e saúde 

CN-B2.1 

2º-CNB2.1.1 - Identifica e 
describe as partes do 
corpo humano e compárao 
co doutros seres vivos. 

Identifica e describe as partes do 
corpo humano e compárao co 
doutros seres vivos. 

X   

PROCEDEMENTOS: Probas específicas. Análise das 
producións dos alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Proba obxectiva. Resolución de 
exercicios e problemas. Caderno de clase. 

CMCT 
CCL 
CSC 

CN-B2.1 
2º-CNB2.1.2 - Recoñece a 
respiración e a nutrición 
como funcións vitais. 

Recoñece a respiración e a 
nutrición como funcións vitais. 

X   
PROCEDEMENTOS: Probas específicas. Análise das 
producións dos alumnos/as. 

 
CMCT 



 

 
 

INSTRUMENTOS: Proba obxectiva. Caderno de clase. 

CN-B2.1 

2º-CNB2.1.3 - Verbaliza e 
comparte emocións e 
sentimentos propios e 
alleos. 

 X X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. Observación sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Producións orais. Diario de clase. 

CMCT 
CSC 
CCL 

CN-B2.2 

2º-CNB2.2.1 - Coñece 
algún trastorno alimentario 
e as estratexias para a súa 
prevención. 

 X   

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Caderno de clase. 

CMCT 
CSC 
CAA 

CN-B2.2 

2º-CNB2.2.2 - Relaciona o 
exercicio físico, o 
descanso e a adecuada 
alimentación coa propia 
saúde. 

Relaciona o exercicio físico, o 
descanso e a adecuada 
alimentación coa propia saúde. 

X   

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Caderno de clase. 

CMCT 
CSC 

CN-B2.3 

2º-CNB2.3.1 - Identifica os 
alimentos diarios 
necesarios aplica o menú 
semanal de merendas na 
escola. 

 X   

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. Probas específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Resolución de exercicios e 
problemas. Proba obxectiva. Caderno de clase. 

CMCT 

Bloque 3: Os seres vivos 

CN-B3.1 

2º-CNB3.1.1 - Explica as 
diferenzas entre seres 
vivos e inertes observando 
o seu contorno. 

Explica as diferenzas entre seres 
vivos e inertes observando o seu 
contorno. 

X X  

PROCEDEMENTOS: Probas específicas. Análise das 
producións dos alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Proba obxectiva. Caderno de clase. 

CMCT 
CCL 

CN-B3.1 

2º-CNB3.1.2 - Identifica e 
describe animais e plantas 
do seu contorno, 
empregando diferentes 
soportes. 

  X  

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. Análise 
das producións dos alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Diario de clase. Caderno de clase. 

CMCT 
CCL 

CN-B3.2 

2º-CNB3.2.1 - Nomea e 
clasifica, con criterios 
elementais a partir da 
observación, seres vivos 
do seu contorno 
adoptando hábitos de 
respecto. 

  X  

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Producións orais. Caderno de clase. 

CMCT 
CCL 
CSC 

Bloque 4: Materia e enerxía 



 

 
 

CN-B4.1 
2º-CNB4.1.1 - Valora e 
aplica usos responsables 
da auga na escola. 

  X  

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Producións orais. Caderno de clase. 

CMCT 
CCL 
CSC 

CN-B4.1 
2º-CNB4.1.2 - Reduce, 
reutiliza e recicla residuos 
na escola. 

   X 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. Análise 
das producións dos alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Diario de clase. Caderno de clase. 

CMCT 
CSC 
CSIEE 

CN-B4.2 

2º-CNB4.2.1 - Realiza 
experiencias sinxelas 
sobre os efectos da 
aplicación dunha forza en 
situacións da vida cotián. 

   X 
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Diario de clase. 

CMCT 
CAA 
CSIEE 

CN-B4.1 

2º-CNB4.2.2 - Analiza os 
efectos das forzas sobre 
obxectos e movementos 
cotiáns. 

   X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Caderno de clase. 

CMCT 
CAA 
CSIEE 

Bloque 5: A tecnoloxía: obxectos e máquinas 

CN-B5.1 

2º-CNB5.1.1 - Identifica e 
coñece a diversidade de 
máquinas do seu contorno 
e os beneficios que 
producen na vida cotiá. 

Identifica e coñece a diversidade 
de máquinas do seu contorno e os 
beneficios que producen na vida 
cotiá 

  X 

PROCEDEMENTOS: Probas específicas. Análise das 
producións dos alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Proba obxectiva. Caderno de clase. 

CMCT 
CSC 

CN-B5.1 

2º-CNB5.1.2 - Coñece os 
oficios das persoas do seu 
contorno e valora a 
importancia de cada 
profesión, a 
responsabilidade e a 
contribución social, 
evitando estereotipos 
sexistas. 

   X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. Probas específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Producións orais. Proba obxectiva. 
Caderno de clase. 

CMCT 
CSC 

CN-B5.1 

2º-CNB5.1.3 - Manexa 
obxectos simples de uso 
cotián identificando as 
situacións que poden xerar 
risco e estereotipos 
sexistas. 

   X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. Observación sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Producións orais. Diario de clase. 

CMCT 
CSC 



 

 
 

CN-B5.2 

2º-CNB5.2.1 - Identifica e 
describe as partes dun 
ordenador durante o seu 
uso. 

Identifica e describe as partes dun 
ordenador durante o seu uso. 

  X 

PROCEDEMENTOS: Probas específicas. Observación 
sistemática. Análise das producións dos alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Proba obxectiva. Diario de clase. 
Caderno de clase. 

CMCT 
CD CCL 

CN-B5.2 
2º-CNB5.2.2 - Emprega o 
ordenador de forma guiada 
e fai un bo uso. 

   X 
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Diario de clase. 

CMCT 
CD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

TEMPORALIZACIÓN, PONDERACIÓN E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN DOS ESTÁNDARES DO CURSO 

CURSO  C.Sociais 2º 

NIVEL  2º PRIMARIA ÁREA Ciencias Socias (CS) 

 

 

Criterio de 
avaliación 

Estándares 
Grao mínimo para superar a área 
Indicador mínimo de logro 

T 1 
 
 

T 2 
 
 

T 3 
 
 

CRITERIOS  PARA A  CUALIFICACIÓN 

C.C. Instrumentos de avaliación / 
Procedementos de avaliación (%)* 

Bloque 1: Contidos comúns 

CS-B1.1 

2º-CSB1.1.1 - Fai 
conxecturas, predicións e 
recolle información a 
través da observación e 
experimentación 
iniciándose no emprego 
das TIC e outras fontes 
directas e indirectas, 
selecciona a información 
relevante e a organiza, 
obtén conclusións sinxelas 
e as comunica. 

 X X X 
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Diario de clase. 

CAA 
CCL  
CD 
CMCT 

CS-B1.1 

2º-CSB1.1.2 - Manifesta 
autonomía na planificación 
e execución de accións e 
tarefas coidando a súa 
presentación, ten iniciativa 
na toma de decisións e 
asume responsabilidades 

Manifesta autonomía na 
planificación e execución de 
accións e tarefas coidando a súa 
presentación, ten iniciativa na toma 
de decisións e asume 
responsabilidades 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. Análise 
das producións dos alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Diario de clase. Caderno de clase. 

CSIEE 
CAA 
CSC 

CS-B1.2 

2º-CSB1.2.1 - Participa en 
actividades individuais e 
de grupo adoitando un 
comportamento 
responsable, construtivo e 
solidario, valorando o 
esforzo e o coidado do 

Participa en actividades individuais 
e de grupo adoitando un 
comportamento responsable, 
construtivo e solidario, valorando o 
esforzo e o coidado do material. 

X X X 
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Diario de clase. 

CSC 
CAA 



 

 
 

material. 

CS-B1.3 

2º-CSB1.3.1 - Elabora 
algúns mapas mentais 
sinxelos como técnica 
básica de estudo. 

 X X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Producións orais. 

CAA 

CS-B1.4 
2º-CSB1.4.1 - Identifica a 
terminoloxía propia da 
área. 

 X X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Producións orais. Caderno de clase. 

CCL 
CMCT 
CSC 

Bloque 2: O mundo que nos rodea 

CS-B2.1 

2º-CSB2.1.1 - Pon un 
exemplo de cada un dos 
usos que, o ser humano, 
fai da auga. 

 X   

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Caderno de clase. 

CMCT 
CD CCL 

CS-B2.1 
2º-CSB2.1.2 - Realiza un 
uso responsable da auga 
na súa vida cotiá. 

 X   

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Producións orais. Caderno de clase. 

CSC 

CS-B2.2 

2º-CSB2.2.1 - Identifica os 
lugares onde hai auga na 
contorna e localiza, en 
mapas sinxelos, como se 
distribúe a auga doce e 
salgada no territorio. 

Identifica os lugares onde hai auga 
na contorna e localiza, en mapas 
sinxelos, como se distribúe a auga 
doce e salgada no territorio. 

X   

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Caderno de clase. 

CMCT 
CD CAA 

CS-B2.3 

2º-CSB2.3.1 - Explica de 
maneira sinxela os 
elementos básicos que 
forman un ecosistema 
identificando as 
actividades humanas que 
orixinan desequilibrios 
neles e cita algunha 
medida de respecto e 
recuperación. 

Explica de maneira sinxela os 
elementos básicos que forman un 
ecosistema identificando as 
actividades humanas que orixinan 
desequilibrios neles e cita algunha 
medida de respecto e 
recuperación. 

 X  

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Caderno de clase. 

CMCT 
CSC 
CCL 

CS-B2.4 
2º-CSB2.4.1 - Nomea os 
elementos e as 
características básicas dos 

  X  
PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. 

 

CMCT 
CCL 



 

 
 

ecosistemas sobre os que 
se investigou na aula. 

INSTRUMENTOS: Investigacións. Caderno de clase. 

CS-B2.5 

2º-CSB2.5.1 - Identifica os 
elementos da paisaxe 
natural e urbana mais 
próxima. 

Identifica os elementos da paisaxe 
natural e urbana mais próxima. 

 X  

PROCEDEMENTOS: Probas específicas. Análise das 
producións dos alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Proba obxectiva. Resolución de 
exercicios e problemas. Caderno de clase. 

CMCT 

CS-B2.5 

2º-CSB2.5.2 - Describe as 
paisaxes de costa 
diferenciándoas das de 
interior. 

Describe as paisaxes de costa 
diferenciándoas das de interior. 

 X  

PROCEDEMENTOS: Probas específicas. Análise das 
producións dos alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Proba obxectiva. Caderno de clase. 

CMCT 
CCL 

CS-B2.5 

2º-CSB2.5.3 - Coñece e 
leva á practica accións 
positivas para a protección 
do medio natural. 

Coñece e leva á practica accións 
positivas para a protección do 
medio natural. 

 X  

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Producións orais. Caderno de clase. 

CMCT 
CSC 

CS-B2.6 

2º-CSB2.6.1 - Cita algúns 
dos elementos básicos que 
conforman a paisaxe local 
e coñece as características 
máis significativa destes. 

  X  

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. Probas específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Resolución de exercicios e 
problemas. Proba obxectiva. Caderno de clase. 

CMCT 
CCL 

CS-B2.7 

2º-CSB2.7.1 - Identifica 
algúns minerais e rochas 
da súa contorna e coñece 
algúns usos aos que se 
destinan. 

Identifica algúns minerais e rochas 
da súa contorna e coñece algúns 
usos aos que se destinan. 

 X  

PROCEDEMENTOS: Probas específicas. Análise das 
producións dos alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Proba obxectiva. Caderno de clase. 

CMCT 
CCL 

CS-B2.8 

2º-CSB2.8.1 - Elabora un 
esbozo do plano do barrio 
no que este situada a 
escola e deseñar posibles 
itinerarios de acceso 
desde a súa casa. 

  X  

PROCEDEMENTOS: Probas específicas. Análise das 
producións dos alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Proba obxectiva. Caderno de clase. 

CMCT 
CAA 
CSIEE 

Bloque 3: Vivir en sociedade 

CS-B3.1 

2º-CSB3.1.1 - Describe a 
organización social da 
contorna mais próxima e 
as súas formas de goberno 
e diferencia entre que é 

  X  

PROCEDEMENTOS: Probas específicas. Análise das 
producións dos alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Proba obxectiva. Caderno de clase. 

CSC 
CCL 



 

 
 

unha localidade e un 
municipio. 

CS-B3.2 

2º-CSB3.2.1 - Explica e 
valora as funcións que 
desempeñan algún dos 
servizos do Concello. 

Explica e valora as funcións que 
desempeñan algún dos servizos do 
Concello. 

 X  

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. Probas específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Producións orais. Proba obxectiva. 
Caderno de clase. 

CSC 
CCL 

CS-B3.3 

2º-CSB3.3.1 - Describe 
algunhas accións da 
cidadanía que contribúen 
ao desenvolvemento 
dunha convivencia pacifica 

  X  

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Producións orais. 

CSC 
CCL 

CS-B3.4 

2º-CSB3.4.1 - Amosa unha 
actitude de aceptación e 
respecto ante as 
diferenzas individuais nos 
grupos aos que pertence e 
cos que convive, nos 
xogos e nas tarefas 
escolares. 

Amosa unha actitude de aceptación 
e respecto ante as diferenzas 
individuais nos grupos aos que 
pertence e cos que convive, nos 
xogos e nas tarefas escolares. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. Observación sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Producións orais. Diario de clase. 

CSC 

CS-B3.5 

2º-CSB3.5.1 - Explica 
oralmente algunhas festas, 
costumes, 
folclore,..propias da 
escola, da cidade, da 
comunidade así como 
algunha obra que sexa moi 
representativa na contorna 
próxima. 

  X  

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Producións orais. 

CSC 
CCL 
CCEC 

CS-B3.6 

2º-CSB3.6.1 - Cita algúns 
cambios que provocaron, 
nas actividades persoais e 
sociais, a evolución dos 
medios de comunicación. 

   X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. Probas específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Producións orais. Proba obxectiva. 
Caderno de clase. 

CSC 
CCL 

CS-B3.7 

2º-CSB3.7.1 - Describe as 
funcións das profesións 
que lle son máis novas, 
responsabilidades, 

   X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. Probas específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Producións orais. Proba obxectiva. 

CSC 
CCL 



 

 
 

ferramentas que empregan 
e o servizo que lle prestan 
á poboación. 

Caderno de clase. 

CS-B3.7 

2º-CSB3.7.2 - Diferencia 
entre traballos na 
natureza, traballos nas 
fábricas e traballos que 
prestan servizos. 

Diferencia entre traballos na 
natureza, traballos nas fábricas e 
traballos que prestan servizos. 

  X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. Probas específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Producións orais. Proba obxectiva. 
Caderno de clase. 

CSC 
CAA 

CSB3.8 

2º-CSB3.8.1 - Explica as 
normas básicas viarias que 
ten como viaxeiro ou 
viaxeira e como peón ou 
peoa nos medios de 
transporte. 

Explica as normas básicas viarias 
que ten como viaxeiro ou viaxeira e 
como peón ou peoa nos medios de 
transporte. 

 X  

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. Probas específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Producións orais. Proba obxectiva. 
Caderno de clase. 

CSC 
CCL 
CAA 

CSB3.8 

2º-CSB3.8.2 - Recoñece a 
importancia do coidado e 
limpeza da vía pública e 
dos seus elementos. 

  X  

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Producións orais. 

CSC 

Bloque 4: As pegadas do tempo 

CS-B4.1 

2º-CSB4.1.1 - Utiliza os 
conceptos temporais: 
pasado, presente e futuro 
nas conversas da vida 
cotiá. 

Utiliza os conceptos temporais: 
pasado, presente e futuro nas 
conversas da vida cotiá. 

  X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Producións orais. 

CCL 
CMCT 

CS-B4.2 

2º-CSB4.2.1 - Coñece os 
instrumentos de medida do 
tempo e se inicia no seu 
manexo. 

   X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Producións orais. Caderno de clase. 

CMCT 
CAA 

CS-B4.3 

2º-CSB4.3.1 - Ordena 
cronoloxicamente distintas 
secuencias que indican a 
evolución no tempo de 
obxectos, persoas, feitos 
ou acontecementos sobre 
os que se investigou. 

   X 

PROCEDEMENTOS: Probas específicas. Análise das 
producións dos alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Proba obxectiva. Caderno de clase. 

CMCT 
CSC 

CS-B4.3 
2º-CS4.3.2 - Describe 
algún acontecemento 

   X 
PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. 

CCL 
CSC 



 

 
 

vivido na familia, na 
escola, na súa contorna ou 
outros feitos próximos 
expresándoos con criterios 
temporais. 

 
INSTRUMENTOS: Producións orais. 

CMCT 

CS-B4.4 

2º-CSB4.4.1 - Coñece a 
importancia que ten a 
conservación dos restos 
históricos para entender a 
historia da vida humana. 

   X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Producións orais. Caderno de clase. 

CSC 
CCEC 

CS-B4.5 
2º-CSB4.5.1 - Explica que 
é un museo e cales son as 
súas funcións. 

   X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. Probas específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Producións orais. Proba obxectiva. 
Caderno de clase. 

CCL 
CSC 

CS-B4.5 

2º-CSB4.5.2 - Recoñece 
os museos, e os sitios 
arqueolóxicos como 
espazos de gozo e ocio. 

   X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Producións orais. 

CSC 
CCEC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 
 

TEMPORALIZACIÓN, PONDERACIÓN E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN DOS ESTÁNDARES DO CURSO 

CURSO  Lengua C 2º 

NIVEL  2º PRIMARIA ÁREA Lingua Castelá (LC) 

 

 

Criterio de 
avaliación 

Estándares 
Grao mínimo para superar a área 
Indicador mínimo de logro 

T 1 
 
 

T 2 
 
 

T 3 
 
 

CRITERIOS  PARA A  CUALIFICACIÓN 

C.C. Instrumentos de avaliación / 
Procedementos de avaliación (%)* 

Bloque 1: Comunicación oral: Falar e escoitar 

LC-B1.1 
2º-LCB1.1.1 - Expresa de 
forma global sentimentos, 
vivencias e opinións. 

 X X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. Intercambios orais cos alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Producións orais. Posta en común. 

CCL 
CAA 
CSC 

LC-B1.1 

2º-LCB1.1.2 - Aplica as 
normas socio-
comunicativas: escoita, 
espera de quendas. 

Aplica as normas socio-
comunicativas: escoita, espera de 
quendas. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. Intercambios orais cos alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Producións orais. Posta en común. 

CCL 
CAA 
CSC 

LC-B1.2 

2º-LCB1.2.1 - Integra de 
xeito global os recursos 
básicos verbais e non 
verbais para comunicarse 
oralmente, identificando, 
de xeito global, o valor 
comunicativo destes. 

 X X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. Intercambios orais cos alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Producións orais. Posta en común. 

CCL 

LC-B1.2 

2º-LCB1.2.2 - Exprésase 
cunha pronunciación e 
unha dicción axeitada ao 
seu nivel. 

 X X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. Intercambios orais cos alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Producións orais. Posta en común. 

CCL 

LC-B1.3 

2º-LCB1.3.1 - Participa 
activamente en diversas 
situacións de 
comunicación: - diálogos -
exposicións orais guiadas, 
con axuda, cando cumpra, 

  X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Producións orais. 

CCL CD 
CAA 
CSC 
CSIEE 



 

 
 

das tecnoloxías da 
información e da 
comunicación. 

LC-B1.4 
2º-LCB1.4.1 - Utiliza o 
vocabulario axeitado ao 
seu nivel. 

 X X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Producións orais. Caderno de clase. 

CCL 

LC-B1.4 
2º-LCB1.4.2 - Identifica 
polo contexto o significado 
de distintas palabras. 

 X X X 

PROCEDEMENTOS: Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Posta en común. 

CCL 

LC-B1.5 

2º-LCB1.5.1 - Comprende, 
de forma global, a 
información xeral dun texto 
oral sinxelo de uso 
habitual, do ámbito escolar 
e social. 

  X X 

PROCEDEMENTOS: Probas específicas. Análise das 
producións dos alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Proba obxectiva. Caderno de clase. 

CCL 
CAA 

LC-B1.5 

2º-LCB1.5.2 - Recoñece a 
tipoloxía moi evidente de 
textos orais sinxelos 
atendendo á forma da 
mensaxe e a súa intención 
comunicativa: cartas, 
anuncios, regulamentos, 
folletos. 

  X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Textos escritos. Caderno de clase. 

CCL 
CAA 

LC-B1.5 

2º-LCB1.5.3 - Responde 
preguntas 
correspondentes á 
compresión literal. 

 X X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Producións orais. Caderno de clase. 

CCL 

LC-B1.6 

2º-LCB1.6.1 - Iníciase na 
utilización guiada dos 
medios audiovisuais e 
dixitais para obter 
información. 

   X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. Probas específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Investigacións. Proba aberta. 

CCL CD 
CAA 

LC-B1.6 

2º-LCB1.6.2 - Recoñece 
de forma global o contido 
principal dunha entrevista, 
noticia ou debate infantil 

   X 

PROCEDEMENTOS: Intercambios orais cos 
alumnos/as. Análise das producións dos alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Posta en común. Caderno de clase. 

CCL CD 
CAA 
CSC 



 

 
 

procedente dos medios de 
comunicación. 

LC-B1.7 

2º-LCB1.7.1 - Reproduce 
de memoria textos 
literarios ou non literarios, 
sinxelos e breves, 
axeitados aos seus gustos 
e intereses. 

   X 

PROCEDEMENTOS: Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Posta en común. 

CCL 
CAACC
EC 

LC-B1.8 

2º-LCB1.8.1 - Adecúa a 
entoación, o volume e o 
xesto á representación 
dramática. 

   X 

PROCEDEMENTOS: Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Posta en común. 

CCL 

LC-B1.9 

2º-LCB1.9.1 - Elabora 
comprensiblemente textos 
orais sinxelos, do ámbito 
escolar e social, de 
diferente tipoloxía: noticias, 
avisos, contos, poemas, 
anécdotas. 

 X X X 

PROCEDEMENTOS: Probas específicas. Análise das 
producións dos alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Proba obxectiva. Caderno de clase. 

CCL 
CAA 
CSIEE 

LC-B1.9 
2º-LCB1.9.2 - Organiza o 
discurso cunha secuencia 
coherente elemental. 

Organiza o discurso cunha 
secuencia coherente elemental. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Caderno de clase. 

CCL 
CAA 
CSIEE 

LC-B1.10 

2º-LCB1.10.1 - Usa unha 
linguaxe non 
discriminatoria e 
respectuosa coas 
diferenzas. 

 X X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Producións orais. Caderno de clase. 

CCL 
CSC 

LC-B1.11 

2º-LCB1.11.1 - Emprega 
de xeito efectivo a linguaxe 
oral para comunicarse: 
escoita e pregunta para 
asegurar a comprensión. 

Emprega de xeito efectivo a 
linguaxe oral para comunicarse: 
escoita e pregunta para asegurar a 
comprensión. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Posta en común. 

CCL 
CAA 
CSC 
CSIEE 

Bloque 2: Comunicación escrita: ler 

LC-B2.1 
2º-LCB2.1.1 - Le en voz 
alta, con pronunciación e 
entoación axeitada, 

Le en voz alta, con pronunciación e 
entoación axeitada, diferentes tipos 
de textos moi sinxelos apropiados á 

X X X 
PROCEDEMENTOS: Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

 
CCL 



 

 
 

diferentes tipos de textos 
moi sinxelos apropiados á 
súa idade. 

súa idade. INSTRUMENTOS: Posta en común. 

LC-B2.1 

2º-LCB2.1.2 - Le en 
silencio textos moi sinxelos 
próximos á súa 
experiencia infantil. 

Le en silencio textos moi sinxelos 
próximos á súa experiencia infantil. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Posta en común. 

CCL 

LC-B2.2 
2º-LCB2.2.1 - Identifica o 
tema dun texto sinxelo. 

  X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Textos escritos. Resumo. Caderno de 
clase. 

CCL 
CAA 

LC-B2.2 

2º-LCB2.2.2 - Distingue, de 
forma xeral, entre as 
diversas tipoloxías textuais 
en textos do ámbito 
escolar e social, 
atendendo á forma da 
mensaxe (descritivos, 
narrativos, dialogados) e a 
súa intención comunicativa 
(informativos, literarios e 
prescritivos). 

   X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Textos escritos. Caderno de clase. 

CCL 
CAA 

LC-B2.3 

2º-LCB2.3.1 - Activa, de 
forma guiada, 
coñecementos previos 
para comprender un texto. 

 X X X 

PROCEDEMENTOS: Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Posta en común. 

CCL 
CAA 

LC-B2.3 

2º-LCB2.3.2 - Formula 
hipóteses sobre o contido 
do texto a partir do título e 
das ilustracións 
redundantes 

  X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Producións orais. Caderno de clase. 

CCL 
CAA 

LC-B2.3 

2º-LCB2.3.3 - Relaciona a 
información contida nas 
ilustracións coa 
información que aparece 
no texto. 

  X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Producións orais. Caderno de clase. 

CCL 
CAA 

LC-B2.4 2º-LCB2.4.1 - Dedica, de  X X X PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. CCL 



 

 
 

xeito guiado, momentos de 
lecer para a lectura 
voluntaria. 

 
INSTRUMENTOS: Rexistro anecdótico (anecdotario). 

LC-B2.4 
2º-LCB2.4.2 - Explica, de 
xeito sinxelo, as súas 
preferencias lectoras. 

 X X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. Intercambios orais cos alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Producións orais. Posta en común. 

CCL 

LC-B2.5 

2º-LCB2.5.1 - Consulta na 
biblioteca, de xeito guiado, 
diferentes fontes 
bibliográficas e textos en 
soporte informático para 
obter información sobre 
libros do seu interese. 

 X X X 
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Rexistro anecdótico (anecdotario). 

CCL CD 
CAA 

LC-B2.6 
2º-LCB2.6.1 - Coida, 
conserva e organiza os 
seus libros. 

 X X X 
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Rexistro anecdótico (anecdotario). 

CCL 
CSC 

LC-B2.7 
2º-LCB2.7.1 - Diferenza, 
con axuda, entre 
información e publicidade. 

  X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. Intercambios orais cos alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Textos escritos. Producións orais. 
Posta en común. Caderno de clase. 

CCL 
CAA 
CSC 

LC-B2.7 

2º-LCB2.7.2 - Formula 
hipóteses, de xeito guiado, 
sobre a finalidade de 
diferentes textos moi 
sinxelos a partir da súa 
tipoloxía, e dos elementos 
lingüísticos e non 
lingüísticos moi 
redundantes, axeitados á 
súa idade. 

  X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Textos escritos. Producións orais. 
Caderno de clase. 

CCL 
CAA 
CSC 

LC-B2.8 

2º-LCB2.8.1 - Utiliza, de 
xeito guiado, as 
Tecnoloxías da 
Información e 
Comunicación para buscar 
información. 

   X 
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Rexistro anecdótico (anecdotario). 

CCL CD 
CAA 



 

 
 

Bloque 3: Comunicación escrita: escribir 

LC-B3.1 

2º-LCB3.1.1 - Escribe, con 
axuda, en diferentes 
soportes, textos sinxelos 
propios da vida cotiá, do 
ámbito escolar e social, 
atendendo á forma da 
mensaxe e a súa intención 
comunicativa)e 
respectando as normas 
gramaticais e ortográficas 
básicas: cartas, folletos 
informativos, noticias, 
instrucións, receitas, textos 
literarios 

 X X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. Probas específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Textos escritos. Proba obxectiva. 
Caderno de clase. 

CCL CD 
CAA 

LC-B3.1 

2º-LCB3.1.2 - Presenta os 
seus traballos con 
caligrafía clara e limpeza, 
evitando riscos etc. 

 X X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Caderno de clase. 

CCL 
CAA 

LC-B3.2 

2º-LCB3.2.1 - Valora a súa 
propia produción escrita, 
así como a produción 
escrita dos seus 
compañeiros. 

 X X X 

PROCEDEMENTOS: Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Asamblea. 

CCL 
CSC 

LC-B3.3 

2º-LCB3.3.1 - Utiliza 
borradores que amosan a 
xeración e selección de 
ideas e a revisión 
ortográfica na escritura de 
textos sinxelos propios do 
ámbito da vida persoal, 
social e escolar. 

  X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Caderno de clase. 

CCL 
CAA 
CSIEE 

LC-B3.4 

2º-LCB3.4.1 - Elabora, de 
forma guiada, gráficas 
sinxelas sobre 
experiencias realizadas: 
plantar fabas, cría de 
vermes de seda. 

 X X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Investigacións. Caderno de clase. 

CCL 
CAA 



 

 
 

LC-B3.4 

2º-LCB3.4.2 - Elabora e 
presenta, de forma guiada, 
textos sinxelos, que ilustra 
con imaxes de carácter 
redundante co contido. 

 X   

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Textos escritos. Caderno de clase. 

CCL CD 
CAA 

LC-B3.5 

2º-LCB3.6.1 - Usa, con 
axuda, as Tecnoloxías da 
Información e 
Comunicación para escribir 
e presentar textos moi 
sinxelos. 

   X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Textos escritos. 

CCL CD 
CAA 

Bloque 4: Coñecemento da língua 

LC-B4.1 

2º-LCB4.1.1 - Utiliza de 
xeito guiado categorías 
gramaticais básicas: o 
nome, artigo, adxectivo, 
verbo. 

Utiliza de xeito guiado categorías 
gramaticais básicas: o nome, 
artigo, adxectivo, verbo. 

 X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. Probas específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Textos escritos. Proba obxectiva. 
Caderno de clase. 

CCL 

LC-B4.1 

2º-LCB4.1.2 - Utiliza con 
corrección os tempos 
verbais: presente, pasado 
e futuro ao producir textos 
orais e escritos. 

   X 

PROCEDEMENTOS: Probas específicas. Análise das 
producións dos alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Proba obxectiva. Caderno de clase. 

CCL 

LC-B4.2 

2º-LCB4.2.1 - Utiliza 
sinónimos e antónimos, 
polisémicas na expresión 
oral e escrita. 

 X  X 

PROCEDEMENTOS: Probas específicas. Análise das 
producións dos alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Proba obxectiva. Caderno de clase. 

CCL 

LC-B4.2 
2º-LCB4.2.2 - Forma 
palabras compostas a 
partir de palabras simples. 

  X  

PROCEDEMENTOS: Probas específicas. Análise das 
producións dos alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Proba obxectiva. Caderno de clase. 

CCL 

LC-B4.2 

2º-LCB4.2.3 - Identifica o 
suxeito/grupo nominal e 
predicado nas oracións 
simples. 

Identifica o suxeito/grupo nominal e 
predicado nas oracións simples. 

X   

PROCEDEMENTOS: Probas específicas. Análise das 
producións dos alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Proba obxectiva. Caderno de clase. 

CCL 

LC-B4.3 
2º-LCB4.3.1 - Utiliza os 
signos de puntuación e as 
normas ortográficas 

Utiliza os signos de puntuación e 
as normas ortográficas propias do 
nivel e as aplica á escritura de 

  X 
PROCEDEMENTOS: Probas específicas. Análise das 
producións dos alumnos/as. 

 
CCL 



 

 
 

propias do nivel e as aplica 
á escritura de textos 
sinxelos. 

textos sinxelos. INSTRUMENTOS: Proba obxectiva. Caderno de clase. 

LC-B4.4 

2º-LCB4.4.1 - Aplica as 
normas de concordancia 
de xénero e número na 
expresión oral e escrita. 

Aplica as normas de concordancia 
de xénero e número na expresión 
oral e escrita. 

 X  

PROCEDEMENTOS: Probas específicas. Análise das 
producións dos alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Proba obxectiva. Caderno de clase. 

CCL 

LC-B4.4 

2º-LCB4.4.2 - Utiliza 
signos de puntuación nas 
súas composicións 
escritas. 

   X 

PROCEDEMENTOS: Probas específicas. Análise das 
producións dos alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Proba obxectiva. Caderno de clase. 

CCL 

LC-B4.4 

2º-LCB4.4.3 - Utiliza unha 
sintaxe básica nas 
producións escritas 
propias. 

Utiliza unha sintaxe básica nas 
producións escritas propias. 

 X X 

PROCEDEMENTOS: Probas específicas. Análise das 
producións dos alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Proba obxectiva. Caderno de clase. 

CCL 

LC-B4.5 

2º-LCB4.5.1 - Utiliza de 
forma guiada, distintos 
programas educativos 
dixitais. 

   X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Resolución de exercicios e 
problemas. 

CCL CD 
CAA 

LC-B4.6 

2º-LCB4.6.1 - Compara 
aspectos (gráficos, 
sintácticos, léxicos) das 
linguas que coñece. 

  X X 

PROCEDEMENTOS: Probas específicas. Análise das 
producións dos alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Proba obxectiva. Caderno de clase. 

CCL 
CAA 

Bloque 5: Educación Literaria 

LC-B5.1 

2º-LCB5.1.1 - Valora de 
forma global, textos 
propios da literatura 
infantil: contos, cancións, 
poesía, cómics, refráns e 
adiviñas 

Valora de forma global, textos 
propios da literatura infantil: contos, 
cancións, poesía, cómics, refráns e 
adiviñas 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Producións orais. Caderno de clase. 

CCL 
CCEC 

LC-B5.2 

2º-LCB5.2.1 - Inicia a 
lectura guiada de textos 
narrativos sinxelos de 
tradición oral, literatura 
infantil, adaptacións de 
obras clásicas e literatura 

 X X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Producións orais. Caderno de clase. 

CCL 
CAA 
CCEC 



 

 
 

actual. 

LC-B5.2 

2º-LCB5.2.2 - Interpreta, 
intuitivamente e con 
axuda, a linguaxe figurada 
en textos literarios 
(personificacións) 

  X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Textos escritos. Producións orais. 
Caderno de clase. 

CCL 
CAA 

LC-B5.3 

2º-LCB5.3.1 - Valora os 
recursos literarios da 
tradición oral: poemas, 
cancións, contos, refráns, 
adiviñas. 

 X X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. Intercambios orais cos alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Producións orais. Producións 
plásticas. Posta en común. 

CCL 
CCEC 

LC-B5.5 

2º-LCB5.5.1 - Crea, con 
axuda, sinxelos textos 
literarios (contos, poemas) 
a partir de pautas ou 
modelos dados. 

 X X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Textos escritos. Caderno de clase. 

CCL 
CAA 
CSIEE 
CCEC 

LC-B5.6 

2º-LCB5.6.1 - Reproduce 
textos orais moi breves e 
sinxelos: cancións e 
poemas. 

 X X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Producións orais. Producións 
musicais. 

CCL 

LC-B5.7 

2º-LCB5.7.1 - Realiza 
dramatizacións 
individualmente e en grupo 
de textos literarios 
axeitados á súa idade. 

 X X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. Intercambios orais cos alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Producións orais. Posta en común. 

CCL 
CAA 
CCEC 
CSC 

LC-B5.8 

2º-LCB5.8.1 - Valora a 
literatura en calquera 
lingua, especialmente en 
lingua galega, como 
vehículo de comunicación 
e como recurso de lecer 
persoal. 

 X X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Producións orais. Caderno de clase. 

CCL 
CSC 
CCEC 

 
 
 

 



 

 
 

TEMPORALIZACIÓN, PONDERACIÓN E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN DOS ESTÁNDARES DO CURSO 

CURSO  Matemáticas 2º 

NIVEL  2º PRIMARIA ÁREA Matemáticas (MT) 

 

 

Criterio de 
avaliación 

Estándares 
Grao mínimo para superar a área 
Indicador mínimo de logro 

T 1 
 
 

T 2 
 
 

T 3 
 
 

CRITERIOS  PARA A  CUALIFICACIÓN 

C.C. Instrumentos de avaliación / 
Procedementos de avaliación (%)* 

Bloque 1: Procesos, métodos e actitudes en matemáticas 

MT-B1.1 

2º-MTB1.1.1 - Explica 
oralmente o proceso 
seguido para resolver un 
problema. 

 X X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. Observación sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Producións orais. Diario de clase. 

CMCT 
CCL 

MT-B1.2 

2º-MTB1.2.1 - Desenvolve 
e amosa actitudes 
axeitadas para o traballo 
limpo, claro e ordenado no 
caderno e en calquera 
aspecto que se vaia 
traballar na área de 
Matemáticas. 

Desenvolve e amosa actitudes 
axeitadas para o traballo limpo, 
claro e ordenado no caderno e en 
calquera aspecto que se vaia 
traballar na área de Matemáticas. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Caderno de clase. 

CMCT 
CAA 

MT-B1.3 
2º-MTB1.3.1 - Utiliza os 
medios tecnolóxicos na 
resolución de problemas. 

   X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Resolución de exercicios e 
problemas. 

CMCTC
D CAA 

Bloque 2: Números 

MT-B2.1 
2º-MTB2.1.1 - Le, escribe 
e ordena números ata o 
999. 

Le, escribe e ordena números ata o 
999. 

X X  

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. Probas específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Producións orais. Proba obxectiva. 
Caderno de clase. 

CMCT 
CCL 

MT-B2.1 2º-MTB2.1.2 - Identifica o Identifica o valor de posición das X X  PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos CMCT 



 

 
 

valor de posición das cifras 
en situacións e contextos 
reais. 

cifras en situacións e contextos 
reais. 

alumnos/as. Probas específicas. 
 

INSTRUMENTOS: Producións orais. Proba obxectiva. 
Caderno de clase. 

CAA 

MT-B2.1 

2º-MTB2.1.3 - Realiza 
correctamente series tanto 
ascendentes como 
descendentes 

Realiza correctamente series tanto 
ascendentes como descendentes 

X X  

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. Probas específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Producións orais. Proba obxectiva. 
Caderno de clase. 

CMCT 
CAA 

MT-B2.2 
2º-MTB2.2.1 - Utiliza os 
números ordinais en 
contextos reais. 

 X   

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Producións orais. Caderno de clase. 

CMCT 

MT-B2.2 

2º-MTB2.2.2 - Interpreta en 
textos numéricos e da vida 
cotiá números naturais ata 
o 999. 

  X  

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Producións orais. Caderno de clase. 

CMCT 
CAA 
CCL 

MT-B2.2 

2º-MTB2.2.3 - Descompón 
e compón números 
naturais, interpretando o 
valor de posición de cada 
unha das súas cifras. 

 X X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Resolución de exercicios e 
problemas. Caderno de clase. 

CMCT 

MT-B2.2 
2º-MTB2.2.4 - Identifica os 
números pares e os 
impares. 

Identifica os números pares e os 
impares. 

X X  

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. Probas específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Producións orais. Proba obxectiva. 
Caderno de clase. 

CMCT 

MT-B2.3 

2º-MTB2.3.1 - . Realiza 
cálculos numéricos coas 
operacións de suma e 
resta na resolución de 
problemas 
contextualizados. 

Realiza cálculos numéricos coas 
operacións de suma e resta na 
resolución de problemas 
contextualizados. 

X X  

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. Probas específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Resolución de exercicios e 
problemas. Proba obxectiva. Caderno de clase. 

CMCT 
CAA 

MT-B2.3 

2º-MTB2.3.2 - Realiza 
cálculos numéricos 
básicos coa operación da 
multiplicación na 
resolución de problemas 

Realiza cálculos numéricos básicos 
coa operación da multiplicación na 
resolución de problemas 
contextualizados. 

 X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. Probas específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Resolución de exercicios e 
problemas. Proba obxectiva. Caderno de clase. 

CMCT 
CAA 



 

 
 

contextualizados. 

MT-B2.3 
2º-MTB2.3.3 - Resolve 
operacións con cálculo 
mental. 

Resolve operacións con cálculo 
mental. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Producións orais. 

CMCT 
CAA 

MT-B2.4 

2º-MTB2.4.1 - Resolve 
problemas que impliquen o 
dominio dos contidos 
traballados. 

 X X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. Probas específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Resolución de exercicios e 
problemas. Proba obxectiva. Caderno de clase. 

CMCT 
CAA 

MT-B2.4 

2º-MTB2.4.2 - Reflexiona 
sobre o procedemento 
aplicado á resolución de 
problemas: revisando as 
operacións empregadas, 
as unidades dos 
resultados, comprobando e 
interpretando as solucións 
no contexto. 

 X X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Producións orais. Caderno de clase. 

CMCT 
CSIEE 
CAA 

Bloque 3: Medida 

MT-B3.1 

2º-MTB3.1.1 - Coñece e 
utiliza o quilómetro, o 
metro e o centímetro como 
unidades de medida de 
lonxitude. 

Coñece e utiliza o quilómetro, o 
metro e o centímetro como 
unidades de medida de lonxitude. 

 X  

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. Probas específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Resolución de exercicios e 
problemas. Proba obxectiva. Caderno de clase. 

CMCT 

MT-B3.2 

2º-MTB3.2.1 - Coñece e 
utiliza o quilo, o medio 
quilo e o cuarto quilo como 
unidades de medida de 
peso. 

Coñece e utiliza o quilo, o medio 
quilo e o cuarto quilo como 
unidades de medida de peso. 

 X  

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. Probas específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Resolución de exercicios e 
problemas. Proba obxectiva. Caderno de clase. 

CMCT 

MT-B3.3 

2º-MTB3.3.1 - Coñece e 
utiliza o litro, medio litro e 
cuarto litro como unidades 
de medida de capacidade 

Coñece e utiliza o litro, medio litro e 
cuarto litro como unidades de 
medida de capacidade 

 X  

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. Probas específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Resolución de exercicios e 
problemas. Proba obxectiva. Caderno de clase. 

CMCT 

MT-B3.4 
2º-MTB3.4.1 - Le a hora en 
reloxos analóxicos e 

Le a hora en reloxos analóxicos e 
dixitais. (En punto, medias e 

  X 
PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. Probas específicas. 

CMCT 



 

 
 

dixitais. (En punto, medias 
e cuartos) 

cuartos)  
INSTRUMENTOS: Resolución de exercicios e 
problemas. Producións orais. Proba obxectiva. Caderno 
de clase. 

MT-B3.4 

2º-MTB3.4.2 - Resolve 
problemas sinxelos da vida 
diaria utilizando as 
medidas temporais 
axeitadas e as súas 
relación. 

   X 

PROCEDEMENTOS: Probas específicas. Análise das 
producións dos alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Proba obxectiva. Resolución de 
exercicios e problemas. Caderno de clase. 

CMCT 
CAA 

MT-B3.5 

2º-MTB3.5.1 - Coñece a 
función e o valor das 
diferentes moedas e 
billetes do sistema 
monetario da Unión 
Europea utilizándoas tanto 
para resolver problemas 
en situación reais como 
figuradas. 

Coñece a función e o valor das 
diferentes moedas e billetes do 
sistema monetario da Unión 
Europea utilizándoas tanto para 
resolver problemas en situación 
reais como figuradas. 

  X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. Probas específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Producións orais. Proba obxectiva. 
Caderno de clase. 

CMCT 
CAA 
CSC 

MT-B3.6 
2º-MTB3.6.1 - Resolve 
problemas sinxelos de 
medida. 

  X  

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. Probas específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Resolución de exercicios e 
problemas. Producións orais. Proba obxectiva. Caderno 
de clase. 

CMCT 
CAA 

MT-B3.6 

2º-MTB3.6.2 - Reflexiona 
sobre o proceso seguido 
na resolución de 
problemas revisando as 
operacións utilizadas e as 
unidades dos resultados. 

  X  

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Resolución de exercicios e 
problemas. Producións orais. Caderno de clase. 

CMCT 
CAA 
CSIEE 

Bloque 4: Xeometría 

MT-B4.1 
2º-MTB4.1.1 - Completa 
figuras partindo do seu 
eixe de simetría. 

   X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Caderno de clase. 

CMCT 

MT-B4.2 
2º-MTB4.2.1 - Coñece os 
diferentes tipos de 

Coñece os diferentes tipos de 
polígonos en obxectos do entorno 

X   
PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. 

CMCT 
CAA 



 

 
 

polígonos en obxectos do 
entorno inmediato. 

inmediato.  
INSTRUMENTOS: Caderno de clase. 

MT-B4.3 

2º-MTB4.3.1 - Recoñece 
corpos con formas cúbicas 
e esféricas en obxectos do 
entorno inmediato. 

   X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Producións orais. 

CMCT 
CAA 

MT-B4.4 
2º-MTB4.4.1 - Realiza e 
interpreta esbozos de 
itinerarios sinxelos. 

   X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Resolución de exercicios e 
problemas. Producións plásticas. Caderno de clase. 

CMCT 
CAA 

MT-B4.5 

2º-MTB4.5.1 - Resolve 
problemas xeométricos 
sinxelos que impliquen 
dominio dos contidos 
traballados. 

  X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. Probas específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Resolución de exercicios e 
problemas. Proba obxectiva. Caderno de clase. 

CMCT 
CAA 

MT-B4.5 

2º-MTB4.5.2 - Reflexiona 
sobre o procedemento 
aplicado á resolución de 
problemas: revisando as 
operacións empregadas, 
as unidades dos 
resultados, comprobando e 
interpretando as solucións 
no contexto. 

 X   

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. Observación sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Producións orais. Diario de clase. 

CMCT 
CAA 
CSIEE 

Bloque 5: Estatística e probabilidade 

MT-B5.1 
2º-MTB5.1.1 - Rexistra e 
interpreta datos en 
representacións gráficas. 

 X   

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Resolución de exercicios e 
problemas. Caderno de clase. 

CMCT 
CAA 

MT-B5.1 

2º-MTB5.1.2 - Resolve 
problemas contextuais nos 
que interveñen a lectura de 
gráficos. 

  X  

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Resolución de exercicios e 
problemas. Caderno de clase. 

CMCT 
CAA 

MT-B5.2 2º-MTB5.2.1 - Diferenza o    X PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos CMCT 



 

 
 

concepto de suceso 
seguro, suceso posible e 
suceso imposible. 

alumnos/as. 
 

INSTRUMENTOS: Resolución de exercicios e 
problemas. Caderno de clase. 

CAA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

TEMPORALIZACIÓN, PONDERACIÓN E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN DOS ESTÁNDARES DO CURSO 

CURSO  E. Valores 

NIVEL  2º PRIMARIA ÁREA Valores Sociais e Cívicos (VSC) 

 

 

Criterio de 
avaliación 

Estándares 
Grao mínimo para superar a área 
Indicador mínimo de logro 

T 1 
 
 

T 2 
 
 

T 3 
 
 

CRITERIOS  PARA A  CUALIFICACIÓN 

C.C. Instrumentos de avaliación / 
Procedementos de avaliación (%)* 

Bloque 1: A identidade e a dignidade da persoa 

VSC-B1.1 

2º-VSCB1.1.1 - Recoñece 
e describe verbalmente os 
seus estados de ánimo en 
composicións libres. 

Recoñece e describe verbalmente 
os seus estados de ánimo en 
composicións libres. 

X   

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Textos escritos. Producións orais. 
Producións plásticas. 

CSC 
CCL 

VSC-B1.2 

2º-VSCB1.2.1 - Detecta en 
si mesmo/a sentimentos 
negativos e emprega 
estratexias sinxelas para 
transformalos. 

Detecta en si mesmo/a sentimentos 
negativos e emprega estratexias 
sinxelas para transformalos. 

X   

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. Intercambios orais cos alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Producións orais. Posta en común. 

CSC 
CSIEE 
CAA 

VSC-B1.2 

2º-VSCB1.2.2 - Motívase 
mediante estratexias 
sinxelas de pensamento 
en voz alta durante o 
traballo individual e grupal. 

 X X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. Intercambios orais cos alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Producións orais. Posta en común. 

CSIEE 
CAA 

VSC-B1.2 

2º-VSCB1.2.3 - Realiza un 
adecuado recoñecemento 
e identificación das súas 
emocións. 

Realiza un adecuado 
recoñecemento e identificación das 
súas emocións. 

X X  

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Textos escritos. Producións orais. 
Producións plásticas. 

CCL 
CSIEE 

VSC-B1.2 

2º-VSCB1.2.4 - Expresa, 
respondendo a preguntas 
de persoas adultas, os 
seus sentimentos, 
necesidades e dereitos, á 

 X X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. Intercambios orais cos alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Producións orais. Posta en común. 

CCL 
CSC 



 

 
 

vez que respecta os dos e 
das demais nas 
actividades cooperativas. 

VSC-B1.3 
2º-VSCB1.3.1 - Asume as 
súas responsabilidades 
durante a colaboración. 

 X   

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. Intercambios orais cos alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Producións orais. Posta en común. 

CSC 
CSIEE 

VSC-B1.3 

2º-VSCB1.3.2 - Realiza, 
respondendo a preguntas 
de persoas adultas, unha 
autoavaliación responsable 
da execución das tarefas. 

 X   

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Producións orais. Producións 
plásticas. Caderno de clase. 

CSCCA
A 

VSC-B1.4 

2º-VSCB1.4.1 - Utiliza o 
pensamento creativo na 
formulación de propostas 
de actuación. 

 X X  

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. Intercambios orais cos alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Producións orais. Posta en común. 

CSC 
CSIEE 

VSC-B1.4 
2º-VSCB1.4.2 - Toma 
iniciativas de actuación 
durante a colaboración. 

 X X  

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Textos escritos. Producións orais. 
Producións plásticas. 

CSC 
CSIEE 

VSC-B1.5 
2º-VSCB1.5.1 - Participa 
con interese na resolución 
de problemas escolares. 

 X X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. Intercambios orais cos alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Producións orais. Posta en común. 

CSIEE 
CSC 

VSC-B1.5 
2º-VSCB1.5.2 - Define e 
formula claramente 
problemas de convivencia. 

Define e formula claramente 
problemas de convivencia. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Producións orais. Caderno de clase. 

CSC 
CCL 

Bloque 2: A comprensión e o respecto nas relacións interpersoais 

VSC-B2.1 
2º-VSCB2.1.1 - Expresar 
con claridade sentimentos 
e emocións. 

Expresar con claridade sentimentos 
e emocións. 

X   

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Producións orais. Caderno de clase. 

CCL 

VSC-B2.1 
2º-VSCB2.1.2 - Emprega a 
comunicación verbal en 
relación coa non verbal en 

  X  
PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. 

 

CAA 
CSIEE 



 

 
 

exposicións orais para 
expresar opinións, 
sentimentos e emocións. 

INSTRUMENTOS: Producións orais. Producións 
plásticas. 

VSC-B2.1 

2º-VSCB2.1.3 - Emprega a 
linguaxe para comunicar 
afectos e emocións con 
amabilidade. 

  X  

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. Intercambios orais cos alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Producións orais. Producións 
plásticas. Posta en común. 

CCL 
CSC 

VSC-B2.2 
2º-VSCB2.2.1 - Emprega a 
linguaxe positiva. 

  X  

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Producións orais. Caderno de clase. 

CCL 
CSC 

VSC-B2.3 
2º-VSCB2.3.1 - Emprega 
diferentes habilidades 
sociais básicas. 

  X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. Intercambios orais cos alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Producións orais. Posta en común. 

CSC 

VSC-B2.4 
2º-VSCB2.4.1 - Identifica 
distintas maneiras de ser e 
actuar. 

Identifica distintas maneiras de ser 
e actuar. 

X X  

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. Intercambios orais cos alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Producións orais. Producións 
plásticas. Posta en común. 

CSC 
CSIEE 

VSC-B2.4 

2º-VSCB2.4.2 - Identifica 
necesidades dos 
compañeiros e 
compañeiras, resalta as 
súas calidades e emite 
cumprimentos. 

  X  

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. Intercambios orais cos alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Producións orais. Posta en común. 

CSC 

VSC-B2.5 
2º-VSCB2.5.1 - Forma 
parte activa das dinámicas 
do grupo. 

 X X  

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. Intercambios orais cos alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Caderno de Campo. Producións 
orais. Producións plásticas. Posta en común. 

CSC 
CSIEE 

VSC-B2.5 

2º-VSCB2.5.2 - Establece 
e mantén relacións 
emocionais amigables, 
baseadas no intercambio 
de afecto e a confianza 
mutua. 

  X  

PROCEDEMENTOS: Intercambios orais cos 
alumnos/as. Observación sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Posta en común. Lista de 
control/cotexo. 

CSC 
CSIEE 



 

 
 

Bloque 3: A convivencia e os valores sociais 

VSC-B3.1 

2º-VSCB3.1.1 - Establece 
relacións de confianza cos 
iguais e as persoas 
adultas. 

Establece relacións de confianza 
cos iguais e as persoas adultas. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Intercambios orais cos 
alumnos/as. Observación sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Posta en común. Rexistro anecdótico 
(anecdotario). 

CSC 
CSIEE 

VSC-B3.1 
2º-VSCB3.1.2 - Pon de 
manifesto unha actitude 
aberta cara aos demais. 

  X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. Intercambios orais cos alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Producións orais. Posta en común. 

CSC 
CSIEE 

VSC-B3.2 

2º-VSCB3.2.1 - Amosa boa 
disposición a ofrecer e 
recibir axuda para a 
aprendizaxe. 

Amosa boa disposición a ofrecer e 
recibir axuda para a aprendizaxe. 

 X  
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Rexistro anecdótico (anecdotario). 

CAA 
CSIEE 
CSC 

VSC-B3.2 
2º-VSCB3.2.2 - Respecta 
as regras durante o 
traballo en equipo. 

  X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Producións orais. Producións 
plásticas. 

CSC 

VSC-B3.3 
2º-VSCB3.3.1 - Coñece e 
enumera as normas da 
aula. 

 X   

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. Intercambios orais cos alumnos/as. 
Observación sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Producións orais. Posta en común. 
Rexistro anecdótico (anecdotario). 

CCL 
CSC 

VSC-B3.3 

2º-VSCB3.3.2 - Pon en 
práctica procesos de 
razoamento sinxelos para 
valorar se determinadas 
condutas son acordes 
coas normas de 
convivencia escolares. 

 X  X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. Intercambios orais cos alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Producións orais. Posta en común. 

CSC 
CSIEE 

VSC-B3.3 
2º-VSCB3.3.3 - Participa 
na elaboración das normas 
da aula 

 X   

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. Intercambios orais cos alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Producións orais. Producións 
plásticas. Posta en común. 

CCL 
CSC 
CSIEE 



 

 
 

VSC-B3.3 
2º-VSCB3.3.4 - Respecta 
as normas do centro 
escolar. 

 X X X 
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Rexistro anecdótico (anecdotario). 

CSC 

VSC-B3.4 

2º-VSCB3.4.1 - Resolve 
problemas persoais da 
vida escolar mantendo 
unha independencia 
adecuada á súa idade. 

   X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. Intercambios orais cos alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Producións orais. Posta en común. 

CSCCS
C CSIEE 

VSC-B3.4 

2º-VSCB3.4.2 - Escoita as 
razón das persoas coas 
que entra en conflito, 
compréndeas, na medida 
das súas posibilidades e 
exponas oralmente. 

  X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Producións orais. 

CCL 
CSIEE 
CSC 

VSC-B3.4 

2º-VSCB3.4.3 - Identifica 
as emocións e os 
sentimentos das partes en 
conflito. 

 X X  

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. Intercambios orais cos alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Producións orais. Posta en común. 

CSC 
CSIEE 

VSC-B3.4 

2º-VSCB3.4.4 - Explica 
conflitos, causas e as súas 
posibles solucións, tendo 
en conta os sentimentos 
básicos das partes. 

   X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. Intercambios orais cos alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Producións orais. Posta en común. 

CSC 
CCL 

VSC-B3.5 

2º-VSCB3.5.1 - 
Representa plasticamente 
a necesidade da 
alimentación, a vivenda e o 
xogo para os nenos e as 
nenas. 

   X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Producións plásticas. 

CSC 
CCAC 

VSC-B3.5 

2º-VSCB3.5.2 - Explica as 
consecuencias para os 
nenos e para as nenas 
dunha mala alimentación, 
a falta de vivenda digna e 
a imposibilidade de xogar. 

   X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. Intercambios orais cos alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Producións orais. Posta en común. 

CS 
CCL 
CSIEE 

VSC-B3.5 
2º-VSCB3.5.3 - Respecta a 
igualdade de dereitos dos 
nenos e das nenas no 

   X 
PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. Intercambios orais cos alumnos/as. 

 
CSC 



 

 
 

xogo e no emprego dos 
xoguetes. 

INSTRUMENTOS: Producións orais. Producións 
plásticas. Posta en común. 

VSC-B3.6 

2º-VSCB3.6.1 - Colabora 
con persoas do outro sexo 
en diferentes situacións 
escolares. 

  X X 
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Rexistro anecdótico (anecdotario). 

CSC 
CCL 

VSC-B3.6 

2º-VSCB3.6.2 - Realiza 
diferentes tipos de 
actividades 
independentemente do seu 
sexo 

Realiza diferentes tipos de 
actividades independentemente do 
seu sexo 

 X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Producións orais. Producións 
plásticas. 

CSC 
CSIEE 

VSC-B3.7 

2º-VSCB3.7.1 - Valora a 
importancia do coidado do 
corpo e a saúde e de 
previr accidentes 
domésticos. 

   X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. Intercambios orais cos alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Producións orais. Posta en común. 

CSIEE 

VSC-B3.7 

2º-VSCB3.7.2 - Razoa as 
repercusións de 
determinadas condutas de 
risco sobre a saúde e a 
calidade de vida. 

   X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. Intercambios orais cos alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Producións orais. Posta en común. 

CCL 
CSIEE 

VSC-B3.7 

2º-VSCB3.7.3 - Expresa as 
medidas preventivas dos 
accidentes domésticos 
máis frecuentes. 

   X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. Intercambios orais cos alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Producións orais. Posta en común. 

CCL 
CSC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

TEMPORALIZACIÓN, PONDERACIÓN E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN DOS ESTÁNDARES DO CURSO 

CURSO  E. Plástica 2º 

NIVEL  2º PRIMARIA ÁREA Educación Plástica (EP) 

 

 

Criterio de 
avaliación 

Estándares 
Grao mínimo para superar a área 
Indicador mínimo de logro 

T 1 
 
 

T 2 
 
 

T 3 
 
 

CRITERIOS  PARA A  CUALIFICACIÓN 

C.C. Instrumentos de avaliación / 
Procedementos de avaliación (%)* 

Bloque 1: Educación audiovisual 

EP-B1.1 

2º-EPB1.1.1 - Describe e 
identifica as calidades e as 
características dos 
materiais, dos obxectos e 
dos instrumentos 
presentes no contexto 
natural e artificial. 

Describe e identifica as calidades e 
as características dos materiais, 
dos obxectos e dos instrumentos 
presentes no contexto natural e 
artificial. 

X X  

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. Intercambios orais cos alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Producións orais. Posta en común. 

CCEC 
CCL 

EP-B1.2 

2º-EPB1.2.1 - Usa termos 
sinxelos e adecuados para 
comentar as obras 
plásticas observadas. 

 X X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. Intercambios orais cos alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Producións orais. Posta en común. 

CCEC 
CCL 

EP-B1.2 

2º-EPB1.2.2 - Describe 
con termos propios da 
linguaxe as características 
de feitos artísticos e os 
seus creadores presentes 
no contorno. 

  X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. Intercambios orais cos alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Producións orais. Posta en común. 

CCEC 
CCL 

EP-B1.3 
2º-EPB1.3.1 - Realiza 
debuxos e colorea con 
diferentes tonalidades. 

Realiza debuxos e colorea con 
diferentes tonalidades. 

X   

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Producións plásticas. 

CCEC 
CCL 

EP-B1.3 

2º-EPB1.3.2 - Manexa en 
producións propias as 
posibilidades que adoptan 
as diferentes formas, cores 

 X X  

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Producións plásticas. 

CCEC 



 

 
 

e texturas. 

EP-B1.4 
2º-EPB1.4.1 - Identifica 
diferentes formas de 
representación do espazo. 

  X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Producións plásticas. 

CCL 
CCEC 

EP-B1.4 
2º-EPB1.4.2 - Representa 
de diferentes maneiras o 
espazo. 

  X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Producións plásticas. 

CCEC 

EP-B1.5 
2º-EPB1.5.1 - Practica con 
precisión o recorte, o 
pegado, o pintado etc. 

Practica con precisión o recorte, o 
pegado, o pintado etc. 

 X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Producións plásticas. 

CCEC 
CAA 

Bloque 2: Expresión artística 

EP-B2.1 

2º-EPB2.1.1 - Manexa en 
producións propias as 
posibilidades que adoptan 
as cores. 

Manexa en producións propias as 
posibilidades que adoptan as 
cores. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Producións plásticas. 

CCEC 
CAA 

EP-B2.1 
2º-EPB2.1.2 - Realiza 
correctamente mesturas 
de cores primarias. 

 X   

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Producións plásticas. 

CCEC 
CAA 

EP-B2.1 

2º-EPB2.1.3 - Clasifica e 
ordena as cores primarias 
( maxenta, cian e 
amarelo ) e secundarias 
( verde, violeta e vermello) 
no círculo cromático, e 
utilízaas con sentido nas 
súas obras. 

 X   

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Producións plásticas. 

CCEC 
CAA 

EP-B2.1 

2º-EPB2.1.4 - Coñece a 
simboloxía das cores frías 
e cálidas, e aplica estes 
coñecementos para 
transmitir diferentes 
sensacións nas 
composicións plásticas 

  X  

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Producións orais. Producións 
plásticas. 

CCEC 
CAA 



 

 
 

que realiza. 

EP-B2.2 

2º-EPB2.2.1 - Utiliza o 
punto, a liña e o plano ao 
representar o entorno 
próximo e o imaxinario. 

  X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Producións plásticas. 

CCEC 

EP-B2.2 

2º-EPB2.2.2 - Realiza 
composicións plásticas 
que representan o mundo 
imaxinario, afectivo e 
social. 

 X   

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Producións plásticas. 

CCEC 
CSC 

EP-B2.3 

2º-EPB2.3.1 - Practica con 
precisión o recorte e o 
encartado para crear obras 
bidimensionais e 
tridimensionais. 

Practica con precisión o recorte e o 
encartado para crear obras 
bidimensionais e tridimensionais. 

 X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Producións plásticas. 

CCEC 
CAA 

EP-B2.3 

2º-EPB2.3.2 - Utiliza a 
técnica de colaxe para 
realizar unha obra persoal 
con limpeza e precisión. 

Utiliza a técnica de colaxe para 
realizar unha obra persoal con 
limpeza e precisión. 

 X  

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Producións plásticas. 

CCEC 
CAA 

EP-B2.4 
2º-EPB2.4.1 - Utiliza liñas 
e formas xeométricas nos 
debuxos. 

 X X  

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Producións plásticas. 

CCEC 
CAA 

EP-B2.4 

2º-EPB2.4.2 - Emprega 
ferramentas básicas do 
debuxo (regra e escuadro) 
para realizar diferentes 
formas xeométricas. 

   X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Producións plásticas. 

CCEC 
CAA 

EP-B2.4 
2º-EPB2.4.3 - Manexa a 
cuadrícula para respectar 
as proporcións das formas. 

   X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Producións plásticas. 

CCEC 
CAA 

EP-B2.5 
2º-EPB2.5.1 - Debuxa a 
figura humana e diferencia 
as principais partes. 

Debuxa a figura humana e 
diferencia as principais partes. 

X   

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Producións plásticas. 

CCEC 
CMCT 

EP-B2.6 2º-EPB2.6.1 - Elabora e  X X X PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos CCEC 



 

 
 

representa imaxes despois 
dunha presentación 
audiovisual. 

alumnos/as. 
 

INSTRUMENTOS: Producións plásticas. 

EP-B2.6 

2º-EPB2.6.2 - Deseña 
sinxelas creacións 
plásticas despois de 
recoller información por 
medios audiovisuais. 

 X X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Producións plásticas. 

CCEC 
CD 

EP-B2.7 
2º-EPB2.7.1 - Coida o 
material e respecta as 
normas preestablecidas. 

Coida o material e respecta as 
normas preestablecidas 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. Observación sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Producións plásticas. Rexistro 
anecdótico (anecdotario). 

CSC 

EP-B2.8 

2º-EPB2.8.1 - Amosa 
interese polo traballo 
individual e colabora no 
grupo para a consecución 
dun fin colectivo. 

 X X  

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Producións plásticas. 

CSC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

TEMPORALIZACIÓN, PONDERACIÓN E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN DOS ESTÁNDARES DO CURSO 

CURSO  Lingua G 2º 

NIVEL  2º PRIMARIA ÁREA Lingua Galega (LG) 

 

 

Criterio de 
avaliación 

Estándares 
Grao mínimo para superar a área 
Indicador mínimo de logro 

T 1 
 
 

T 2 
 
 

T 3 
 
 

CRITERIOS  PARA A  CUALIFICACIÓN 

C.C. Instrumentos de avaliación / 
Procedementos de avaliación (%)* 

Bloque 1: Comunicación oral: falar e escoitar 

LG-B1.1 

2º-LGB1.1.1 - Comprende 
a información xeral e 
relevante de textos orais 
sinxelos procedentes da 
radio ou da televisión, 
próximos á experiencia 
infantil. 

   X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. Intercambios orais cos alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Textos escritos. Posta en común. 
Caderno de clase. 

CCL 
CAA 

LG-B1.1 

2º-LGB1.1.2 - Recoñece a 
función dos medios de 
comunicación como fonte 
de información. 

   X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. Intercambios orais cos alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Textos escritos. Posta en común. 
Caderno de clase. 

CCL 
CSC 

LG-B1.2 

2º-LGB1.2.1 - Comprende 
informacións relevantes 
sinxelas dos documentos 
audiovisuais que inclúan 
imaxes e elementos 
sonoros de carácter 
redundante. 

 X X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Textos escritos. Producións orais. 
Caderno de clase. 

CCL CD 
CAA 
CSC 

LG-B1.3 

2º-LGB1.3.1 - Participa 
nunha conversa entre 
iguais, comprendendo o 
que di o interlocutor e 
contestando se é preciso. 

Participa nunha conversa entre 
iguais, comprendendo o que di o 
interlocutor e contestando se é 
preciso. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. Intercambios orais cos alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Producións orais. Posta en común. 

CCL 
CAA 
CSC 
CSEIEE 

LG-B1.3 2º-LGB1.3.2 - Sigue unha  X X X PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos CCL 



 

 
 

exposición breve da clase 
ou explicacións sobre a 
organización do traballo e 
pregunta, se é preciso, 
para verificar a súa 
comprensión. 

alumnos/as. Intercambios orais cos alumnos/as. 
 

INSTRUMENTOS: Producións orais. Posta en común. 

CAA 

LG-B1.3 

2º-LGB1.3.3 - Elabora e 
produce textos orais 
sinxelos ante a clase e 
responde preguntas 
elementais sobre o seu 
contido. 

 X X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. Intercambios orais cos alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Producións orais. Posta en común. 

CCL 
CSIEE 
CAA 

LG-B1.3 
2º-LGB1.3.4 - Participa no 
traballo en grupo. 

Participa no traballo en grupo. X X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Textos escritos. Producións orais. 
Producións plásticas. 

CCL 
CSIEE 
CAA 

LG-B1.4 

2º-LGB1.4.1 - Atende as 
intervencións dos e das 
demais en conversas e 
exposicións, sen 
interromper. 

 X X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. Intercambios orais cos alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Producións orais. Posta en común. 

CCL 
CSC 

LG-B1.4 
2º-LGB1.4.2 - Respecta as 
opinións da persoa que 
fala. 

 X X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. Intercambios orais cos alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Producións orais. Posta en común. 

CCL 
CSC 

LG-B1.5 
2º-LGB1.5.1 - Respecta as 
quendas de palabra nos 
intercambios orais. 

 X X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. Intercambios orais cos alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Producións orais. Posta en común. 

CCL 
CSC 
CAA 

LG-B1.5 

2º-LGB1.5.2 - Respecta as 
opinións das persoas 
participantes nos 
intercambios orais. 

 X X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Producións orais. 

CCL 
CSC 
CCEC 

LG-B1.5 

2º-LGB1.5.3 - Utiliza a 
lingua galega en calquera 
situación de comunicación 
dentro da aula e valora o 

 X X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. Intercambios orais cos alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Producións orais. Posta en común. 

CCL 
CSC 
CCEC 



 

 
 

seu uso fóra dela. 

LG-B1.5 
2º-LGB1.5.4 - Mira a quen 
fala nun intercambio 
comunicativo oral. 

 X X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Producións orais. 

CCL 
CSC 
CCEC 

LG-B1.5 

2º-LGB1.5.5 - Mantén o 
tema nun intercambio 
comunicativo oral, mostra 
interese, unha actitude 
receptiva de escoita e 
respecta as opinións das 
demais persoas. 

 X X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. Intercambios orais cos alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Producións orais. Posta en común. 

CCL 
CSC 
CCEC 

LG-B1.5 
2º-LGB1.5.6 - Participa na 
conversa formulando e 
contestando preguntas. 

 X X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Producións orais. 

CCL 
CSC 
CCEC 
CAA 

LG-B1.6 

2º-LGB1.6.1 - Usa 
fórmulas de tratamento 
adecuadas para saudar, 
despedirse, presentarse, 
felicitar, agradecer, 
escusarse e solicitar 
axuda. 

 X X X 

PROCEDEMENTOS: Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Posta en común. 

CCL 
CAA 

LG-B1.7 

2º-LGB1.7.1 - Amosa 
respecto ás achegas dos e 
das demais e contribúe ao 
traballo en grupo. 

  X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Caderno de Campo. Producións 
orais. Investigacións. 

CCL 
CAA 
CSIEE 

LG-B1.8 

2º-LGB1.8.1 - Interésase 
por expresarse oralmente 
coa pronuncia e entoación 
axeitada a cada acto 
comunicativo e propia da 
lingua galega. 

Interésase por expresarse 
oralmente coa pronuncia e 
entoación axeitada a cada acto 
comunicativo e propia da lingua 
galega. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. Intercambios orais cos alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Producións orais. Posta en común. 

CCL 
CAA 
CCEC 
CSIEE 

LG-B1.9 

2º-LGB1.9.1 - Identifica o 
uso da linguaxe 
discriminatoria e sexista 
evidente. 

   X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. Intercambios orais cos alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Producións orais. Posta en común. 

CCL 
CSC 



 

 
 

Caderno de clase. 

LG-B1.9 

2º-LGB1.9.2 - Usa unha 
linguaxe respectuosa coas 
diferenzas, en especial ás 
referentes ao xénero, ás 
razas e ás etnias. 

   X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. Intercambios orais cos alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Producións orais. Posta en común. 
Caderno de clase. 

CCL 
CSC 

LG-B1.10 

2º-LGB1.10.1 - Identifica a 
lingua galega oral con 
diversos contextos 
profesionais: sanidade, 
educación, medios de 
comunicación... 

Identifica a lingua galega oral con 
diversos contextos profesionais: 
sanidade, educación, medios de 
comunicación... 

 X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Producións orais. Xogos de 
simulación e dramáticos. Caderno de clase. 

CCL 
CCEC 

LG-B1.10 

2º-LGB1.10.2 - Recoñece 
a validez da lingua galega 
para conversas con 
persoas coñecidas ou 
descoñecidas. 

 X X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. Intercambios orais cos alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Producións orais. Posta en común. 

CCL 
CCEC 
CSC 

Bloque 2: Comunicación escrita: ler 

LG-B2.1 

2º-LGB2.1.1 - Comprende 
a información relevante de 
textos sinxelos, sobre 
feitos e acontecementos 
próximos á experiencia do 
alumnado, procedentes 
dos medios de 
comunicación. 

   X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Textos escritos. Caderno de clase. 

CCL CD 
CSC 

LG-B2.1 

2º-LGB2.1.2 - Comprende 
informacións concretas en 
textos sinxelos, propios de 
situacións cotiás, como 
invitacións, felicitacións, 
notas e avisos ou 
mensaxes curtas. 

 X X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Textos escritos. Caderno de clase. 

CCL 

LG-B2.1 

2º-LGB2.1.3 - Localiza 
información en textos 
vinculados á experiencia, 
tanto os producidos con 
finalidade didáctica como 

 X X X 

PROCEDEMENTOS: Probas específicas. Análise das 
producións dos alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Proba obxectiva. Caderno de clase. 

CCL 
CAA 
CSIEE 



 

 
 

os de uso cotián (folletos, 
descricións, instrucións e 
explicacións). 

LG-B2.2 

2º-LGB2.2.1 - Interpreta e 
comprende, de maneira 
xeral, a información de 
ilustracións. 

 X   

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Textos escritos. Producións orais. 
Caderno de clase. 

CCL 
CAA 
CSC 
CSIEE 
CMCT 

LG-B2.3 
2º-LGB2.3.1 - Descodifica 
de forma axeitada na 
lectura de textos diversos. 

 X X X 

PROCEDEMENTOS: Probas específicas. Análise das 
producións dos alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Proba obxectiva. Caderno de clase. 

CCL 
CAA 

LG-B2.3 
2º-LGB2.3.2 - Le textos 
sinxelos, en voz alta, coa 
velocidade adecuada. 

Le textos sinxelos, en voz alta, coa 
velocidade adecuada 

X X  

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. Observación sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Producións orais. Rúbrica. 

CCL 

LG-B2.3 
2º-LGB2.3.3 - Fai lecturas 
dramatizadas de textos. 

  X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Producións orais. 

CCL 

LG-B2.4 

2º-LGB2.4.1 - Usa a 
biblioteca de aula con 
certa autonomía, para 
obter datos e informacións, 
e colabora no seu coidado 
e mellora. 

  X X 
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Escala de observación. 

CCL 
CAA 
CSC 

LG-B2.4 

2º-LGB2.4.2 - Coñece, de 
xeito xeral, o 
funcionamento da 
biblioteca de aula e de 
centro, como instrumento 
cotián de busca de 
información e fonte de 
recursos textuais diversos 

 X X X 
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Escala de observación. 

CCL 
CAA 
CSC 

LG-B2.5 
2º-LGB2.5.1 - Coida, 
conserva e organiza os 
seus libros. 

 X X X 
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Escala de observación. 

CCL 
CAA 
CSC 



 

 
 

LG-B2.6 

2º-LGB2.6.1 - Amosa 
interese pola lectura como 
fonte de aprendizaxe, 
medio de comunicación e 
de lecer. 

 X X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. Intercambios orais cos alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Producións orais. Posta en común. 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 

LG-B2.7 

2º-LGB2.7.1 - Selecciona 
textos do seu interese con 
certa autonomía, en 
función dos seus gustos e 
preferencias. 

 X X X 

PROCEDEMENTOS: Intercambios orais cos 
alumnos/as. Observación sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Posta en común. Lista de 
control/cotexo. 

CCL 

LG-B2.7 
2º-LGB2.7.2 - Explica dun 
xeito moi sinxelo as súas 
preferencias lectoras. 

 X   

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. Intercambios orais cos alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Producións orais. Asamblea. 

CCL 
CSC 
CAA 
CSIEE 

Bloque 3: Comunicación escrita: escribir 

LG-B3.1 

2º-LGB3.1.1 - Produce e 
reescribe textos relativos a 
situacións cotiás infantís 
como 
invitacións,felicitacións, 
notas ou avisos, utilizando 
as características habituais 
deses textos. 

Produce e reescribe textos relativos 
a situacións cotiás infantís como 
invitacións,felicitacións, notas ou 
avisos, utilizando as características 
habituais deses textos. 

X   

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Textos escritos. Caderno de clase. 

CCL 
CSIEE 
CAA 

LG-B3.1 
2º-LGB3.1.2 - Elabora o 
texto, con coherencia xeral 
e de xeito creativo. 

  X X 

PROCEDEMENTOS: Probas específicas. Análise das 
producións dos alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Proba obxectiva. Caderno de clase. 

CCL 
CAA 
CSIEE 

LG-B3.1 

2º-LGB3.1.3 - Usa nos 
seus escritos o punto, a 
coma, dous puntos, puntos 
suspensivos, signos de 
exclamación e 
interrogación. 

 X X X 

PROCEDEMENTOS: Probas específicas. Análise das 
producións dos alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Proba obxectiva. Caderno de clase. 

CCL 

LG-B3.1 

2º-LGB3.1.4 - Aplica, de 
maneira xeral, as regras 
ortográficas, con especial 
atención ao uso das 
maiúsculas. 

Aplica, de maneira xeral, as regras 
ortográficas, con especial atención 
ao uso das maiúsculas. 

 X  

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. Probas específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Textos escritos. Proba obxectiva. 
Caderno de clase. 

CCL 
CSC 
CCEC 



 

 
 

LG-B3.1 

2º-LGB3.1.5 - Compón, 
seguindo modelos, textos 
relacionados coa escola 
(listaxes, descricións e 
explicacións elementais) 
ou cos medios de 
comunicación social 
(novas sinxelas, titulares, 
pés de foto) sobre 
acontecementos próximo á 
súa experiencia. 

   X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Textos escritos. Caderno de clase. 

CCL 
CAA 
CSIEE 

LG-B3.2 

2º-LGB3.2.1 - Elabora 
textos sinxelos que 
combinan a linguaxe 
verbal e non verbal: carteis 
publicitarios, anuncios, 
cómic. 

  X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Textos escritos. Caderno de clase. 

CCL 
CSC 
CCEC 
CAA 
CSIEE 

LG-B3.3 

2º-LGB3.3.1 - Usa de xeito 
guiado, programas 
informáticos de 
procesamento de texto. 

   X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Textos escritos. 

CCL CD 
CAA 
CSIEE 

LG-B3.4 

2º-LGB3.4.1 - Ilustra 
creativamente os seus 
textos con imaxes 
redundantes co seu 
contido. 

 X X  

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Caderno de clase. 

CCL CD 
CSIEE 

LG-B3.5 

2º-LGB3.5.1 - Presenta os 
textos seguindo as normas 
básicas de presentación 
establecidas: disposición 
no papel, limpeza e 
calidade caligráfica. 

Presenta os textos seguindo as 
normas básicas de presentación 
establecidas: disposición no papel, 
limpeza e calidade caligráfica. 

 X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Caderno de clase. 

CCL CD 
CAA 

LG-B3.5 

2º-LGB3.5.2 - Valora a 
lingua escrita como medio 
de comunicación e de 
expresión creativa. 

 X X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Textos escritos. Caderno de clase. 

CCL 
CSC 

Bloque 4: Coñecemento da lingua 

LG-B4.1 2º-LGB4.1.1 - Sinala a  X   PROCEDEMENTOS: Intercambios orais cos CCL 



 

 
 

denominación dos textos 
traballados e recoñece 
nestes, enunciados, 
palabras e sílabas. 

alumnos/as. Análise das producións dos alumnos/as. 
 

INSTRUMENTOS: Posta en común. Caderno de clase. 

CAA 

LG-B4.1 
2º-LGB4.1.2 - Diferencia 
as sílabas que conforman 
cada palabra. 

Diferencia as sílabas que 
conforman cada palabra 

X   

PROCEDEMENTOS: Intercambios orais cos 
alumnos/as. Probas específicas. Análise das producións 
dos alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Posta en común. Proba obxectiva. 
Caderno de clase. 

CCL 
CAA 

LG-B4.1 

2º-LGB4.1.3 - Identifica 
nomes comúns e propios a 
partir de palabras dadas, 
frases ou textos. 

Identifica nomes comúns e propios 
a partir de palabras dadas, frases 
ou textos. 

 X  

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Textos escritos. Caderno de clase. 

CCL 
CAA 

LG-B4.1 
2º-LGB4.1.4 - Sinala o 
xénero e número de 
palabras dadas 

Sinala o xénero e número de 
palabras dadas 

 X  

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. Probas específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Textos escritos. Proba obxectiva. 
Caderno de clase. 

CCL 
CAA 

LG-B4.2 

2º-LGB4.2.1 - Coñece de 
forma xeral as normas 
ortográficas máis sinxelas 
e aprecia o seu valor social 
e a necesidade de 
cinguirse a elas. 

 X X  

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. Probas específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Textos escritos. Proba obxectiva. 
Caderno de clase. 

CCL 
CSC 
CCEC 

LG-B4.3 
2º-LGB4.3.1 - Recoñece a 
relación entre son e grafía. 

 X   

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Producións orais. Caderno de clase. 

CCL 
CAA 

LG-B4.3 

2º-LGB4.3.2 - Identifica as 
palabras como instrumento 
para a segmentación da 
escritura. 

 X   

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Textos escritos. Caderno de clase. 

CCL 
CAA 

LG-B4.4 

2º-LGB4.4.1 - Recoñece, 
de forma xeral, as 
diferenzas entre a lingua 
oral e a lingua escrita. 

  X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Caderno de clase. 

CCL 
CCEC 



 

 
 

LG-B4.5 

2º-LGB4.5.1 - Compara 
aspectos moi elementais e 
evidentes (gráficos, 
fonéticos, sintácticos, 
léxicos) das linguas que 
coñece. 

  X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. Intercambios orais cos alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Producións orais. Posta en común. 
Caderno de clase. 

CCL 
CAA 

Bloque 5: Educación literaria 

LG-B5.1 

2º-LGB5.1.1 - Recrea e 
reescribe diversos textos 
literarios sinxelos: contos, 
poemas, refráns, adiviñas, 
trabalinguas, cantigas e 
xogos de sorte; usando 
modelos. 

Recrea e reescribe diversos textos 
literarios sinxelos: contos, poemas, 
refráns, adiviñas, trabalinguas, 
cantigas e xogos de sorte; usando 
modelos. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Producións orais. Caderno de clase. 

CCCL 
CAA 
CCEC 

LG-B5.1 

2º-LGB5.1.2 - Valora os 
textos da literatura galega 
como fonte de 
coñecemento da nosa 
cultura e como recurso de 
gozo persoal. 

 X X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. Intercambios orais cos alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Producións orais. Posta en común. 

CCL 
CCEC 

LG-B5.2 

2º-LGB5.2.1 - Le de forma 
guiada, textos en silencio, 
adecuados aos intereses 
infantís, para chegar 
progresivamente á 
autonomía lectora 

 X X  

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. Observación sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Producións orais. Lista de 
control/cotexo. 

CCL 
CCEC 

LG-B5.2 

2º-LGB5.2.2 - Le, de forma 
guiada, textos en voz alta, 
adecuados aos intereses 
infantís, para chegar 
progresivamente á 
expresividade lectora. 

 X X  

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. Observación sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Producións orais. Lista de 
control/cotexo. 

CCL 
CCEC 

LG-B5.3 

2º-LGB5.3.1 - Recrea e 
compón poemas sinxelos e 
relatos breves, a partir de 
modelos sinxelos dados, 
para comunicar 
sentimentos, emocións, 

  X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. Probas específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Textos escritos. Proba obxectiva. 
Caderno de clase. 

CCL 
CCEC 
CSC 



 

 
 

preocupacións, desexos, 
estados de ánimo ou 
lembranzas. 

LG-B5.4 

2º-LGB5.4.1 - Participa en 
dramatizacións de textos 
literarios sinxelos 
adaptados á súa idade. 

 X X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Producións orais. 

CCL 

LG-B5.5 

2º-LGB5.5.1 - Valora a 
literatura en calquera 
lingua, como vehículo de 
comunicación, e como 
recurso de gozo persoal. 

 X X X 

PROCEDEMENTOS: Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Posta en común. 

CCL 
CSC 
CCEC 

LG-B5.6 

2º-LGB5.6.1 - Amosa 
curiosidade por coñecer 
outros costumes e formas 
de relación social, 
respectando e valorando a 
diversidade cultural. 

 X X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. Intercambios orais cos alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Producións orais. Posta en común. 

CCL 
CCEC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

5.- TEMPORALIZACIÓN 
 
5.1. Temporalización das áreas CS,CN, M, LG, LC, EA, EV. 
 
 Esta programación levarase a cabo durante todo o curso escolar ó longo dos tres 

trimestres, intentando sempre unha distribución equilibrada e equitativa de obxectivos e 

contidos durante os mesmos, pero atendendo a curva de rendemento dos alumnos/as e así: 

 

- Primeiro trimestre: priorización de repaso e afianzamento dos contidos de cursos 

anteriores que se consideran necesarios e imprescindibles para a continuación do 

proceso de ensinanza/aprendizaxe. Dedicarase tamén para realizar a avaliación 

inicial dos nenos/as do segundo nivel. 

- Segundo trimestre: cobra unha gran relevancia a  introdución de novos contidos e 

priorízase a consolidación dos contidos básicos e mínimos do nivel. 

- Terceiro trimestre: repaso e reforzo dos contidos básicos do nivel necesarios  para 

o progreso no sistema educativo. 

 

O criterio fundamental da temporalización é a flexibilización, atendendo os diferentes 

ritmos de aprendizaxe dos alumnos/as e as circunstancias que poidan xurdir. 

 
6.- METODOLOXÍA  DIDÁCTICA 
 

Durante esta idade, prodúcese nos nenos/as un importante progreso no que se refire 

ó desenvolvemento cognitivo e isto precisa unha resposta metodolóxica adaptada o seu novo 

modo de percibir o que lle rodea.  

 Por outro lado é importante que o profesorado que incide no curso estableza unhas 

pautas metodolóxicas que favorezan a coherencia e continuidade ó longo de todo este 

período de tempo. 

 O criterio fundamental será empregar unha metodoloxía que favoreza a incorporación 

das competencias clave no currículo e permita atender a diversidade existente nas aulas, de 

xeito que favoreza o traballo autónomo, o ritmo individual dos alumnos/as, partindo da 

motivación e o interese como factor desencadéante da actividade que permite a aprendizaxe. 

 

Deste xeito, intentarase: 

 

- Salientar aquelas aprendizaxes básicas e imprescindibles. 

- Seleccionar os contidos relevantes para acadar as competencias. 

- Dotar os contidos dun enfoque integrador. 

- Centrarse na funcionalidade das aprendizaxes. 

- Partir dos coñecementos previos dos alumnos/as favorecendo as relacións entre 

eles. 

- Favorecer a vivenciación das aprendizaxes. 

- Promover o traballo cooperativo. 

- Empregar unha dinámica de traballo na aula que favoreza a utilizar de forma 

autónoma a biblioteca e as TIC como recursos da aprendizaxe. 

 

En síntese, precísanse métodos que permitan aprender desde a realidade e desde as 



 

 
 

concepcións previas, acadando cada vez maior autonomía, sendo protagonistas da súa 

propia aprendizaxe, e, en definitiva, aprendendo a aprender. 

           Favoreceranse as experiencias/actividades interculturais, aproveitando por exemplo 

datas sinaladas (Nadal, día da paz, da árbore, da muller...). Os procedementos van  ser 

lúdicos, comunicativos e interactivos. 

 
7.- ACTIVIDADES 
 

As actividades son un conxunto de accións que se levan a cabo para conseguir os 

obxectivos fixados e a asimilación de contidos. Atendendo o momento evolutivo no que se 

atopan os alumnos/as entre os seis e os oito anos deben ir do coñecido ao descoñecido, do 

doado ao difícil, do concreto ao abstracto e do particular ao xeral.  

 

  O profesorado potenciará a inclusión en cada unidade didáctica de actividades 

variadas, motivadoras, con base manipulativa, combinando as actividades individuais cas de 

pequeno ou gran grupo. Intentará ademais que sempre se dean todos os tipos de actividades: 

 

 De introdución: para exteriorizar os coñecementos previos dos alumnos/as e ser o 

punto de partida para a organización da unidade didáctica. 

 De desenvolvemento: propiciando que o alumno/a relacione os seus coñecementos 

previos cos novos contidos de maneira significativa. 

 De consolidación: serven para afianzar e aplicar as aprendizaxes asimiladas. 

 De reforzo: precisas para aqueles alumnos/as con dificultades de aprendizaxe, ritmos 

máis lentos..  

 De avaliación: para avaliar as aprendizaxes  nun momento determinado. 

 

 O mestre/a titor de cada grupo e o profesorado das diferentes especialidades teremos 

en conta estes criterios a hora de elaborar e planificar as actividades. 

 
8.- PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN 
 
8.1 CRITERIOS DE AVALIACIÓN CON REFERENCIA ÁS COMPETENCIAS CLAVE 
 
8.1.1. ÁREA DE LINGUA CASTELÁ E LITERATURA 
 

- Participar en situación comunicativas da aula tomando en consideración os hábitos e 

as regras que rexen estas situacións. Usar fórmulas e tratamento adecuados para 

saudar, despedirse, presentarse, escusarse e solicitar axuda. 

- Comprender textos orais de uso habitual procedentes de diferentes soportes , 

identificando a información máis relevante. Usar estratexias elementais para 

comprender as mensaxes que se escoitan, atendendo a sinais relevantes como o ton 

de voz preguntando polo que non se comprende ben. 

- Expresar oralmente vivencias, feitos, sentimentos ou emocións  e comunicar 

mensaxes de xeito organizado. 

- Coñecer e reproducir textos da literatura oral especialmente a popular.  

- Localizar información concreta e realizar inferencias directas na lectura de textos. 

- Producir e reescribir textos diferentes e diversos con variados obxectivos 

comunicativos, seguindo modelos e observando estratexias de planificación, 



 

 
 

textualización (coidando as normas ortográficas elementais e os aspectos básicos da 

organización textual) e revisión de escritos. Iniciar o uso do procesador de texto para 

composicións sinxelas. 

- Ler textos diversos dos traballados e creados na aula, con decodificación e entoación 

axeitada, coa finalidade de desfrutar e aprender. 

- Amosar iniciativa e interese pola lectura. 

- Identificar mudanzas que se producen nas palabras, enunciados e textos facendo 

substitucións, supresións, cambios de orde e observar as modificacións que se poden 

dar na comprensión e na expresión escrita.  

  
8.1.2. ÁREA DE LINGUA GALEGA E LITERATURA 
 

- Participar en situación comunicativas da aula tomando en consideración os hábitos e 

as regras que rexen estas situacións. Usar fórmulas e tratamento adecuados para 

saudar, despedirse, presentarse, escusarse e solicitar axuda. 

- Comprender textos orais de uso habitual procedentes de diferentes soportes , 

identificando a información máis relevante. Usar estratexias elementais para 

comprender as mensaxes que se escoitan, atendendo a sinais relevantes como o ton 

de voz preguntando polo que non se comprende ben. 

- Expresar oralmente vivencias, feitos, sentimentos ou emocións  e comunicar 

mensaxes de xeito organizado. 

- Coñecer e reproducir textos da literatura oral especialmente a popular.  

- Localizar información concreta e realizar inferencias directas na lectura de textos. 

- Producir e reescribir textos diferentes e diversos con variados obxectivos 

comunicativos, seguindo modelos e observando estratexias de planificación, 

textualización (coidando as normas ortográficas elementais e os aspectos básicos da 

organización textual) e revisión de escritos. Iniciar o uso do procesador de texto para 

composicións sinxelas. 

- Ler textos diversos dos traballados e creados na aula, con decodificación e entoación 

axeitada, coa finalidade de desfrutar e aprender. 

- Amosar iniciativa e interese pola lectura. 

- Identificar mudanzas que se producen nas palabras, enunciados e textos facendo 

substitucións, supresións, cambios de orde e observar as modificacións que se poden 

dar na comprensión e na expresión escrita.  

 
8.1.3. ÁREA DE MATEMÁTICAS 

 
- Formular problemas sinxelos en que se precise contar, ler, ordenar e escribir números 

ata o 999. 

- Comparar cantidades pequenas (de obxectos, feitos ou situacións familiares), 

interpretando e expresando os resultados da comparación e redondeando, se a 

situación o require, ata a decena máis próxima. 

- Resolver problemas relativos á vida cotiá en que sexa pertinente aplicar operacións de 

suma e de resta, empregando os algoritmos básicos correspondentes ou outros 

procedementos de resolución e explicando oralmente o proceso seguido. 

- Utilizar procedementos diversos e estratexias persoais para realizar, en situacións 

cotiás e funcionais, cálculos numéricos básicos coas operacións de suma e de resta. 



 

 
 

- Aplicar a multiplicación a contextos cotiáns en que a operación signifique suma de 

sumandos repetidos. 

- Utilizar obxectos, instrumentos... do contexto habitual do alumnado para medir 

obxectos, espazos e tempos coa finalidade de resolver problemas. 

- Describir e representar dun xeito elemental a situación dun obxecto do espazo próximo, 

un desprazamento en relación a si mesma ou a si mesmo e a situación do propio 

alumnado en relación a obxectos e ás demais persoas da clase usando vocabulario 

topolóxico elemental. 

- Utilizar o coñecemento das formas rectangulares, triangulares, circulares, cadradas, 

esféricas e cúbicas para describir e resolver situacións cotiás que as requiran. 

- Resolver e formular problemas en que interveña a lectura de gráficas sinxelas de 

situacións familiares, interpretándoas a nivel básico. 

- Diferenciar situacións da vida cotiá en función de que sexan ou non previsibles os 

resultados. Manexar termos relacionados co azar como seguro, posible e imposible. 

 
8.1.4. ÁREAS DE CIENCIAS NATURAIS E CIENCIAS SOCIAIS 
 

- Poñer exemplos de elementos e recursos fundamentais do medio físico (sol, auga, 
aire), e a súa relación coa vida das persoas, tomando conciencia da necesidade do 
seu uso responsable. 

-  Recoñecer e clasificar con criterios elementais os animais e plantas máis relevantes 
da súa contorna así como algunhas outras especies coñecidas pola información 
obtida a través de diversos medios. 

-  Poñer exemplos asociados á hixiene, a alimentación equilibrada, o exercicio físico e o 
descanso como formas de manter a saúde, o benestar e o bo funcionamento do 
corpo. 

-  Recoñecer, identificar e poñer exemplos sinxelos sobre as principais profesións e 
responsabilidades que desempeñan as persoas do contorno. 

- Recoñecer algunhas manifestacións culturais presentes no ámbito escolar, local e 
autonómico, valorando a súa diversidade e riqueza. 

-  Identificar os medios de transporte máis comúns na contorna e coñecer as normas 
básicas como peóns e usuarios dos medios de locomoción. 

-  Ordenar temporalmente algúns feitos relevantes da vida familiar ou do contorno 
próximo. 

-  Identificar diferenzas nas propiedades elementais dos materiais, relacionando 
algunhas delas cos seus usos, e recoñecer efectos visibles das forzas sobre os 
obxectos 

-  Montar e desmontar obxectos e aparellos simples e describir o seu funcionamento e 
a forma de utilizalos con precaución. 

-  Realizar preguntas adecuadas para obter información dunha observación, utilizar 
algúns instrumentos e facer rexistros claros. 

 
 
8.1.5.  ÁREA DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA 
 

-  Percibir algunhas calidades e características de materiais, obxectos e    instrumentos 

presentes no contorno natural e artificial como resultado dunha exploración lúdica e 

sensorial, e recoñecer neles algunhas posibilidades de transformación artística.  

- Usar termos sinxelos para comentar as obras plásticas e musicais observadas e 

escoitadas. 



 

 
 

- Identificar e expresar a través de diferentes linguaxes algúns dos elementos 

(velocidade, voces, instrumentos) dunha obra musical.  

- Reproducir patróns de movemento, esquemas rítmicos e melódicos coa voz, co corpo, 

cos obxectos sonoros e cos instrumentos.  

- Seleccionar e combinar sons producidos pola voz, polo corpo, polos obxectos e polos 

instrumentos para sonorizar relatos ou imaxes entre varios dados.  

- Observa un modelo e complétao debidamente. 

- É capaz de interpretar plasticamente a expresión e o movemento dos sinxelos modelos 

suxeridos. 

- Recoñece as principais partes da figura humana e a súa correlación con outras. 

- Observa as formas básicas e as cores utilizadas na reprodución das cabezas de varios 

animais. 

- Sabe colocar con precisión os distintos elementos que conforman o corpo dun animal 

e verbaliza o medio en que se desenvolve. 

- Busca un óptimo resultado cando recorta as pezas que formarán o crebacabezas 

suxerido. 

- Goza creando e sinalizando distintos tipos de flores e comparándoas despois coas da 

natureza. 

- Analiza as formas básicas dos obxectos e con elas crea outros novos. 

- Imaxina seres fantásticos ou reais a partir de trazos moi sinxelos. 

- Discrimina con facilidade os elementos que caracterizan a modelos dados e completa 

outros segundo as súas preferencias. 

- Capta imaxes da natureza relacionadas co tempo atmosférico, así como as cores que 

se aplican para caracterizalas, e compáraas coas situacións reais. 

- Observa con detemento as características que conforman os obxectos, e é capaz de 

interesarse na realización doutros, produtos da súa propia imaxinación. 

- Recoñece e sitúa os elementos característicos dunha paisaxe de montaña de modo 

que se perciban os distintos planos. 

- Identifica distintos tipos de follas, e é capaz de debuxalas e colorealas cos tons máis 

acordes, fixándose nos detalles. 

-  Coñece as calidades moldeables do algodón e obtén resultados plásticos axeitados. 

- Aplica as témperas sobre un modelo observado previamente buscando un resultado 

esteticamente apreciable. 

-  Colorea harmoniosamente os elementos dunha composición, recórtaos con exactitude 

e despois colócaos no lugar axeitado. 

- Identificar diferentes formas de representar o espazo e a figura humana.  

- Probar en producións propias as posibilidades que adoptan as formas, texturas e 

cores. 

- Realizar composicións plásticas que representen o mundo imaxinario, afectivo e social. 

 
8.2. ACTIVIDADES  DE REFORZO E RECUPERACIÓN. DESEÑO DA AVALIACIÓN 
INICIAL E MEDIDAS INDIVIDUAIS E COLECTIVAS A ADOPTAR. PLAN DE 
RECUPERACIÓN DAS APRENDIZAXES NON ADQUIRIDAS NO ANO 2019/2020. 

 

No mes de setembro levarase a cabo unha avaliación inicial. Será realizada a través da 

observación e de diferentes actividades de E/A que permitan observar e comprobar tanto 



 

 
 

o desenvolvemento de contidos como de competencias en todo o alumnado. As 

actividades poderán ser tanto escritas, como manipulativas ou orais. Dita avaliación inicial 

permitirá deseñar a programación de aula, partir do nivel do alumnado e adaptar o 

proceso as necesidades individuais de cada alumno/a. Os aspectos relevantes serán 

rexistrados por escrito e informarase as familias. 

Neste punto hai que destacar que para facer a programación tomáronse en conta todas 

as aprendizaxes sen facer que tiñan do terceiro trimestre do ano 2019/2020, estas 

relaciónanse cos estándares de aprendizaxe relativos ao 2º nivel de Educación Primaria 

que deben acadarse neste curso 2020/2021. 

Determinouse que o alumnado que no curso anterior contaba con apoio dos especialistas 

de Pedagoxía Terapéutica e Audición e Linguaxe continuarán con este tipo de medidas. 

Existe tamén alumnado que contará con reforzo prestado polo titor/especialista da área 

correspondente na aula. 

Especifícanse nas táboas mostradas a continuación a relación entre as aprendizaxes non 

adquiridas e os estándares de aprendizaxe avaliables correspondentes ao nivel de 2º de 

Educación Primaria: 

Estándar 1º Nivel Estándar 2º Nivel T 1 T2 T3 CRITERIOS PARA 

CUALIFICACIÓN 

CC 

CNB3.1.1. Explica 

as principais dife-

renzas entre plan-

tas e animais em-

pregando diferen-

tes soportes.  

CNB3.1.1 - Explica as 

diferenzas entre 

seres vivos e inertes 

observando o seu 

contorno. 

 

 

X 

 

 

X 

 
PROCEDEMENTOS: Probas 
específicas. Análise das 
producións dos alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Proba 
obxectiva. Caderno de clase. 

CMCT 

CCL 

LCB3.3.1. Escribe, 

con axuda, en dife-

rentes soportes, 

textos moi sinxelos 

propios do ámbito 

escolar e social: lis-

tas, notas, normas, 

felicitacións, instru-

cións, contos, 

anécdotas…  

LCB3.3.1 - Utiliza 

borradores que 

amosan a xeración e 

selección de ideas e 

a revisión ortográfica 

na escritura de 

textos sinxelos 

propios do ámbito da 

vida persoal, social e 

escolar. 

  

 

 

X 

 

 

 

X 

 
 
 
PROCEDEMENTOS: Análise 
das producións dos 
alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Caderno 

de clase. 

CCL 

CAA 

CSIEE 

MTB3.4.1. Coñece 

e utiliza as unida-

des de medida do 

tempo e as súas re-

lación. Minuto, 

hora, día, segundo.  

MTB3.4.1 - Le a hora 

en reloxos 

analóxicos e dixitais. 

(En punto, medias e 

cuartos) 

   

 

X 

PROCEDEMENTOS: Análise 
das producións dos 
alumnos/as. Probas 
específicas. 

 
INSTRUMENTOS: 
Resolución de exercicios e 
problemas. Producións orais. 
Proba obxectiva. Caderno de 
clase. 

CMCT 



 

 
 

Cando un alumno/a non alcance as competencias clave e os obxectivos do nivel, se 

elaborará un plan específico de reforzo e recuperación. Os citados plans serán 

elaborados e organizados polo centro, artellado a través do Departamento de Orientación 

do mesmo. Os mestres/as, a partir das orientacións e asesoramento deste poñerán en 

práctica os plans específicos de reforzo e recuperación co obxectivo de superar as 

dificultades de aprendizaxe que ocasionaron a non promoción do alumno/a. 

 
  

8.3. INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

 

 Observación directa na clase das actividades diarias (asamblea, repaso de actividades 

da sesión anterior, realización de fichas en papel ou no libro, actividades e actividades 

en grupo cooperativo) e rexistro nunha escala de observación-valoración de 

actividades diarias. 

 Probas escritas e orais. Valorando cada proba coa avaliación figuro-analóxica e 

rexistrando o resultado no caderno do profesor. 

 Situacións propostas de forma intencionada en parella ou en grupo. Rexistro en 

caderno de profesor a través dunha escala de observación-valoración onde se anota 

a atención, traballo en grupo, seguimento de instrucións e participación. 

 
8.4. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 
 
 Os resultados da avaliación do alumnado na educación primaria expresaranse nos 
termos seguintes: insuficiente (IN: 1,2,3,4), suficiente (SU: 5), ben (BE: 6), notable (NT: 7,8) e 
sobresaínte (SB: 9,10).  
           Para cualificar aos alumnos/as nas distintas materias seguiranse as seguintes 
porcentaxes: 
 

- Estándares relacionados co saber facer (procedementos) …40% da calificación do alumnado. 

- Estándares relacionados co saber (coñecementos) …………….40%  da calificación do 

alumnado. 

- Estándares relacionados co saber estar (actitudes) …………...20% da calificación do 

alumnado. 

 

Haberá unha estreita coordinación entre todos os profesores implicados para establecer as 

cualificacións de maneira obxectiva, aínda que con flexibilidade e adaptación en función das 

características de cada alumno/a e seguindo todos os mestres/as unha coherencia  e 

continuidade intergrupo. Os criterios fundamentais son a obxectividade, coherencia e 

flexibilidade.  

 

 



 

 
 

A continuación exemplo de táboa de cualificación para a área de L.Galega 

 

ALUMNO: _________________________________________    CURSO: 2º Educación Primaria 

Curso 2019 - 2020 

1ª Avaliación LINGUA 

GALEGA 
Escala de valoración de actitudes  

B 

 

S 

 

IN 

 

CUALIFICAC

IÓN 

ATENCIÓN  

 
   

ACATAMENTO DAS 

NORMAS E INSTRUCIÓNS 

    

PARTICIPACIÓN 

 

    

HHSS (axuda, comparte, cómo 

xoga e se relaciona...) 

 

    

NOTA MEDIA  NOTA PONDERADA     

(20 %) 
A 

 

 

Escala de valoración de 

procedementos 

 

B 

 

S 

 

IN 

 

CUALIFICACI

ÓN 

LECTOESCRITURA  

 
   

CONTROL DO TRABALLO 

DIARIO (Casa, Clase) 

    

EXECUCIÓN DO TRABALLO 

 

    

EXPRESIÓN ORAL 

 

    

NOTA MEDIA  NOTA PONDERADA     

(40 %) 
B 

 

 

Escala de valoración de 

coñecementos 

 

CUALIFICACIÓN 

 

CONTROIS E PROBAS 

ESCRITAS 

 

     

 

PROBAS ORAIS NA AULA 

 

     

NOTA MEDIA  NOTA PONDERADA     

(40 %) 
C 

 

 

Cualificación final (A + B+ C) 

 

 

B: Ben = 8, 9, 10.  S: Suficiente = 5, 6, 7.  IN: Insuficiente = 2, 3, 4 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

8.5.  CONSTANCIA E INFORMACIÓN DO ALUMNADO 
  
 Finalizada cada unha das sesións da avaliación, as nais/pais ou persoas titoras legais 
do alumnado serán informados dos seus resultados, da evolución académica dos seus fillos 
e fillas, así como das decisións adoptadas para o reforzo e/ou recuperación, se fose o caso.  
 
 Será da miña competencia como  titora proporcionar esta información. 
 

Ademais, convocarase unha reunión xeral con todos os pais/ nais do grupo aula no 
mes de setembro e, ó longo do curso todas aquelas que se consideren necesarias, 
encamiñadas a expoñer as liñas xerais do traballo e aspectos comúns. Os pais/nais poderán 
ter entrevistas de xeito individualizado todos os martes no horario establecido de 16:00 a 
17:00. Esta entrevista é recomendable solicitala con tempo de antelación. 
 
8.6.  MEDIDAS PARA AVALIAR A PROPIA PROGRAMACIÓN 
 
 As mestras e mestres avaliaremos nas sesións de avaliación  os procesos de ensino e 
a nosa práctica docente en relación coa adecuación ao alumnado, co logro dos obxectivos e 
co desenvolvemento das competencias clave. Esta avaliación incluirá, os seguintes aspectos: 
 

- Adecuación dos obxectivos, contidos e criterios de avaliación. 

- As aprendizaxes acadadas polo alumnado. 

- As medidas de atención á diversidade aplicadas. 

- A programación e o seu desenvolvemento: a organización da aula, aproveitamento 

dos recursos, clima escolar, interacción entre o alumnado, relación  entre o 

profesorado e o alumnado. 

- A coordinación entre os mestres e mestras da etapa.  

- Adecuación dos materiais e recursos empregados. 

 
A observación directa e sistemática, a análise das producións das nenas e dos nenos, 

e a reflexión individual e colectiva sobre a propia práctica docente constituísen como os 
principais procedementos para avaliar a programación. 
 
9.-MEDIDAS DE  ATENCIÓN Á  DIVERSIDADE 
 
             A diversidade é unha realidade social, e, polo tanto unha realidade en cada centro 
educativo. 
Así pois, o profesorado nunha aula traballa con normalidade atendendo á diversidade. 
Cando esa diversidade é extrema como consecuencia da presenza de alumnado con 

dificultades graves de aprendizaxe xorde a necesidade de darlle unha atención educativa 
diferente a ordinaria. O alumnado pode presentar necesidades educativas especiais 
derivadas de algún tipo de discapacidade ou trastornos graves de conduta, dificultades 
específicas de aprendizaxe, trastorno por déficit de atención e hiperactividade (TDAH), altas 
capacidades intelectuais, incorporación tardía ao sistema educativo ou por condicións 
desfavorables persoais ou de historia familiar 
Para lograr un óptimo desenvolvemento do alumnado é imprescindible ter en conta: 

 A detección temperá das necesidades, o antes posible a partir do inicio da escolarización, 

garantindo un tratamento educativo personalizado e adaptado á realidade de cada alumno e 

alumna. 

 O deseño de medidas de atención, adecuadas ás necesidades recoñecidas. 



 

 
 

Detección de necesidades 

Hai que programala como un proceso integrado no que participan: familias, titores, 
profesorado, departamento de orientación e servizos externos. Podemos distinguir dous 
momentos:  

1. no acceso a escolarización no centro 

2. durante a escolarización 

No inicio da escolarización a detección de necesidades lógrase mediante dúas fontes: 
1. Informes aportados pola familia, centro de orixe, profesionais médicos, … 

2. Valoración por parte do departamento de orientación. 

Durante o proceso educativo no centro a canle normal será:  
 Observacións da titoría en contacto coas familias 

 Avaliacións do equipo docente 

 Valoracións do departamento de orientación 

 Profesionais externos: EOE e outros organismos ou entidades implicados. 

Medidas ordinarias de apoio educativo 

 Atención diversificada na aula, como medida xeral, segundo necesidades permanentes 

ou temporais do alumnado: concretaranse e contextualizaranse as estratexias que se 

incluirán na práctica docente. É responsabilidade do titor ou profesor de área. 

 Apoio dentro do grupo ordinario: naqueles casos nos que as dificultades esixan que 

un profesor diferente do ordinario deba atender durante un número de horas a un ou 

máis alumnos ou alumnas dentro da aula. Pode ser levado a cabo polo profesorado de 

PT, AL ou por outro docente.    

 Apoio fóra da aula: cando as necesidades específicas non son compatibles co traballo 

normal do resto do alumnado ou provocan interferencias importantes dentro do grupo. 

Neste caso o profesorado implicado é o especialista en PT ou AL, salvo necesidades 

de inmersión lingüística para alumnado que non domine as linguas oficiais por proceder 

do estranxeiro. 

Medidas extraordinarias: adaptacións curriculares 

A adaptación curricular deseñarase e aplicarase ao alumnado cun elevado atraso curricular, 
que ten prórroga de escolarización ou que non supere un curso con graves deficiencias na 
adquisición das competencias básicas. 
Unha vez realizada a avaliación da competencia curricular, decidirase se se adapta o currículo 
e en que áreas levarase a cabo. 
A responsabilidade do deseño, elaboración e desenvolvemento da adaptación corresponde 
ao profesorado das áreas implicadas. 
Para o deseño, recibirá o asesoramento do Departamento de Orientación. 

Outras medidas específicas de apoio: 

Alumnado procedente do estranxeiro  

Son posibles tres procesos: 
 Acollida: no que se procura a súa adaptación ao centro, compañeiros, hábitos, etc. 



 

 
 

 Medidas de apoio curricular, xa citadas, en función da súa competencia. 

 Inmersión lingüística: no caso de que non teña a competencia oral e/ou escrita suficiente 

para poder seguir a dinámica da aula. Incorporación tardía ao sistema educativo 

Alumnado con altas capacidades intelectuais 

Entre as medidas ordinarias para aplicar a este alumnado están: 
 Programas de enriquecemento curricular: estes programas incluirán actividades de 

enriquecemento ou profundización, baseadas no método de condensación de Renzulli (por 

exemplo substituír aquelas actividades que sexan demasiado fáciles para o alumno/a, ou que 

xa domina por outras con grao de dificultade acorde coas súas características). 

 Ademais convén desenvolver actividades e técnicas que fomenten: o pensamento creativo, o 

desenvolvemento social e afectivo, a participación e motivación e o emprego das novas 

tecnoloxías da información e da comunicación. 

 
 
Tratarase, na medida do posible, de implicar as familias dos alumnos/as con 

dificultades no proceso de ensino-aprendizaxe e no desenvolvemento das medidas a adoptar. 
 
10.- FOMENTO DA LECTURA (PROXECTO LECTOR ) 
 
10.1. ACTIVIDADES PREVISTAS PARA O FOMENTO DA LECTURA 

 
O obxectivo fundamental da media hora diaria de lectura é favorecer unha motivación 

cara a mesma así como conseguir un tempo de lectura silenciosa e  sostida potenciando 
deste xeito uns hábitos autónomos de lectura. Será preciso establecer unhas rutinas nos 
nenos/as así como crear as condicións idóneas para a lectura: silencio, tranquilidade e sen 
interrupcións. É preciso tamén que os libros a disposición dos alumnos/as  sexan adecuados 
en número, e variedade, utilizando con responsabilidade a biblioteca do centro. 
 Incluíranse diferentes tipos de textos para facilitar a motivación, como: 
 

- Lecturas colectivas diarias dos libros escollidos na biblioteca, traballando, ao remate 

da lectura,  actividades que fomenten a comprensión lectora.. 

- Escoita atenta de lecturas: consideramos que para que os nenos/as se aficionen á 

lectura é preciso que se acostumen a escoitar historias. Por iso os mestres/as e os 

propios alumnos/as poden ler ao resto do grupo diferentes textos. Pódese establecer  

“ A hora do ler”: sesión de contacontos semanal no recuncho de lectura da aula. 

-  Préstamo de libros da biblioteca de aula e da biblioteca escolar. 

- Bolsa dos Tesouros.  

- Intercambio de libros persoais entre os nenos da clase. 

- Elaborar  entre todos/as  o “libro de lecturas recomendadas”. 

- Elaborar marcapáxinas cos títulos e cos debuxos dos contos lidos. 

- Elaboración dun carnet de biblioteca. 

- Elaborar murais relativos os libros lidos. 

- Facer puzzles con portadas de contos. 

- Decoración da aula con personaxes dos libros. 

- Posible visita á biblioteca do concello. 

- Actividades artísticas sobre contos lidos. 

- Todas aquelas que poidan ir surdindo con esta finalidade ao longo do curso.  

 



 

 
 

10.2. PRÁCTICAS DE COMPRENSIÓN LECTORA 
- Ordenación de viñetas de contos lidos. 

- Ordenar frases dun conto. 

- Unir textos e viñetas dun conto. 

- Identificar palabras e frases “ xemelgas” ( co mesmo significado). De forma oral e 

escrita. 

- Interpretación de significados de refráns e ditos populares. 

- Facer xuízos valorativos sobre o contido do texto lido. 

- Inventar títulos para unha historia. 

- Cambiarlle o final a unha historia previamente lida. 

- Ilustracións de refráns, adiviñas, cantigas… 

- Interrogación de textos 

- Realización de pequenos resumes. 

- Realizar as ordes do texto. 

- Todas aquelas que poidan ir surdindo con esta finalidade ao longo do curso. 

 
10.3. PRÁCTICAS DE FOMENTO DA ESCRITURA 
 

- Completar palabras ás que lles falta algunha sílaba ou letra. 

- Completar frases ou textos mutilados aos que lles faltan letras ou palabras. 

- Elaboración de acrósticos co nome dos nenos/as. 

- Sopas de letras con palabras que interveñen nun conto. 

- Elaborar felicitacións. 

- Elaborar contos colectivos: “Contos absurdos”: escribir un conto utilizando as partes 

de diferentes contos. O conto final terá a presentación, no e desenlace de contos 

diferentes; O libro viaxeiro: o libro “ viaxará” entre as aulas, as diferentes familias… 

que irán escribindo unha parte do conto; O libro acordeón: cada neno/a do grupo de 

traballo escribirá unha parte do conto. 

- Escribir un conto a partir dunha pregunta. 

- Escritura de cantigas, refráns, ditos… propios da cultura tradicional galega. 

- Escribir pequenos textos similares os lidos previamente. 

- Publicacións da aula: xornais, contos… 

- Escritura de pequenos textos a partir de fotografías ou debuxos secuenciados. 

- Todas aquelas que vaian surdindo ao longo do curso escolar.  

 
10.4. TEMPORALIZACIÓN DAS ACTIVIDADES 
 
 As actividades de motivación e fomento cara a lectura e a escritura realizaranse 
durante todo o curso escolar, incluídas na dinámica xeral da aula. 
 Durante todo o curso irase aumentando progresivamente a lonxitude e nivel de 
complexidade dos textos a traballar. 
 
11.- FOMENTO E USO DAS NOVAS TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E DA 
COMUNICACIÓN ( PROXECTO TIC) 
 

Utilizarase o emprego da informática como un recurso didáctico complementario para 
a actividade docente. 
  

Os obxectivos neste ámbito son os seguintes: 



 

 
 

 
 1.- Acender e apagar o ordenador. 
 2.- Manexar o rato. 
 3.- Adquirir o vocabulario básico adaptado ao nivel. 
 4.- Conseguir o hábito de respectar a quenda establecida. 
 5.- Aprender o uso dos programas. 
 6.- Aprender a gardar os traballos realizados. 
 7.- Aprender a imprimir. 
 8.- Respectar o material informático. 
 
 Para acadar estes obxectivos empezaremos por: 
 

- Organizar as sesións e distribuír os nenos/as de maneira que todos teñan acceso ó 

ordenador que, en función dos seus coñecementos no uso do ordenador, será de 

maneira autónoma ou con apoio individualizado. 

- Empregaranse diferentes programas en función do obxectivo a traballar: Clic, Pipo, 

Trampolín... 

- Iniciarase no uso do Word, escribindo textos sinxelos. 

- Empregarase o acceso a internet como fonte para buscar información que 

complemente os contidos traballados nas aulas.  

 
 Cando o alumnado adquira as destrezas e obxectivos propostos poderán ampliarse e 
ou modificarse. 
 Terase sempre en conta o disposto no Proxecto TIC do centro.  
 
12.- ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E COMPLEMENTARIAS 
 

Os mestres/as de cada nivel analizarán as propostas que cheguen aos diferentes 
niveis por parte do equipo de actividades complementarias e extraescolares e participarán 
naquelas que favorezan a consecución dos obxectivos plantexados.  

As actividades propostas son: 
 

       -Visita a exposicións-talleres que todos os anos plantexan NovaGalicia Banco ao longo 
do curso,  en Ferrol, e que podan resultar de interese. 
- Actividades de cine, teatro e música que distintas entidades e o Concello van ofertando ao 
longo do curso e que podan resultar de interese.  
As saídas trimestrais serán: 

 1º Trimestre: Por determinar 

 2º Trimestre:  Parque de educación vial de Fene + Museo do humor 

 3º Trimestre: Saída a Marcelle Natureza 
 

Participación en festividades, campañas, celebración, etc., tales como: 
     -  Celebración do Magosto 

 -  Día dos Dereitos do Neno. 
 -  Día da Constitución. 
 -  Festa de Nadal. 
 -  Día da Non Violencia e a Paz. 
 -  Festa de Entroido. 
 -  Día da Muller Traballadora. 
 -  Día do Libro. 
 -  Día da Música. 
 -  Día das Letras Galegas. 



 

 
 

 -  Día da Interculturalidade. 
 -  Festa de Fin de Curso. 

 
 
13.  A EDUCACIÓN EN VALORES  
 

A educación en valores preséntase como un conxunto de contidos de ensino-
aprendizaxe que, sen referencia directa ou exclusiva a ningunha área curricular concreta, nin 
a unha idade ou etapa educativa particular, interactuar en todas as áreas do currículo, 
desenvolvéndose ao longo de toda a escolaridade obrigatoria; non se trata dun conxunto de 
ensinanzas autónomas, senón máis ben dunha serie de elementos da aprendizaxe integrados 
dentro das diferentes áreas de coñecemento. 
 

Por iso, atendendo aos principios educativos esenciais, e, en especial, ao 
desenvolvemento das competencias clave para lograr unha educación integral, a educación 
en valores vai formar parte de todos os procesos de ensino e aprendizaxe, por ser un dos 
elementos de maior relevancia na educación do alumnado. 

Co fin de conseguir: 

1. Localizar e criticar os aspectos inxustos da realidade cotiá e das normas vixentes. 
2. Deseñar formas de vida máis xustas no plano persoal e social. 
3. Elaborar autónoma, racional e democraticamente os principios xerais de valor que 

axuden a axuizar a realidade de forma crítica e con xustiza. 
4. Facultar aos nenos/as para adquirir comportamentos coherentes coas normas 

elaboradas por eles mesmos e coas dadas pola sociedade democraticamente, 
buscando a xustiza e o benestar social. 

 
As liñas mestras de intervención que conforman a educación en valores van ser as seguintes: 
 

- Estimular o diálogo como principal vía para resolución de conflitos entre persoas e 

grupos; facilitar o encontro entre persoas cuxos intereses non necesariamente sexan 

coincidentes, e desenvolver actitudes básicas para a participación comprometida na 

convivencia, a liberdade, a democracia e a solidariedade. 

- Desenvolver a capacidade dos alumnos para regular a súa propia aprendizaxe, confiar 

nas súas aptitudes e coñecementos, así como para desenvolver a creatividade, a 

iniciativa persoal e o espírito emprendedor. 

- Crear hábitos de hixiene física e mental, que permitan un desenvolvemento san, un 

aprecio do corpo e o seu benestar, unha mellor calidade de vida e unhas relacións 

interpersoais baseadas no desenvolvemento da autoestima. 

- Apreciar os roles sexuais e o exercicio da sexualidade como comunicación plena entre 

as persoas. 

- Desenvolver a igualdade de dereitos e oportunidades e fomentar a igualdade efectiva 

entre homes e mulleres. 

- Coñecer, valorar e respectar os dereitos humanos, como base da non discriminación, 

o entendemento e o progreso de todos os pobos. 

- Adquirir respecto cara aos seres vivos e o medio, en particular ao valor dos espazos 

forestais e o desenvolvemento sostible. 

- Participar decidida e solidariamente na resolución dos problemas ambientais. 

- Coñecer e respectar as normas establecidas para a mellor organización e uso da 

circulación viaria. 



 

 
 

- Proporcionar os instrumentos de análise e crítica necesarios que permitan unha 

opinión e actitude propias fronte ás ofertas da sociedade de consumo, e que capaciten 

para tomar conciencia ante o consumo de produtos innecesarios. 

- Desenvolver hábitos e actitudes de curiosidade, respecto e participación cara ás 

demais culturas do contorno. 

- Respectar e coñecer a pluralidade lingüística e cultural de España valorando a 

interculturalidade como un elemento enriquecedor da sociedade. 

- Promover actitudes que valoren axeitadamente o peso específico da educación como 

motor de desenvolvemento dos pobos. 

- Utilizar instrumentos de análise e crítica necesarios para construír unha opinión propia, 

libre, xusta e democrática. 

Preparar para o exercicio da cidadanía e para a participación activa na vida económica, 
social e cultural, con actitude crítica e responsable e con capacidade de adaptación ás 
situacións cambiantes da sociedade do coñecemento. 


